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 « ةظوفحم عبطلا قوقح 0

 ىيحصصب يحس سي ا ريس رصرجم

 ٠ !( » ةبس* هي ردنكساب  يزوزرغ يجرج ةعبطمم 1404 «



 هاو 5
 / ْ بأ 7 147

 ١ كر
 9. 2 ةناتسالا ل 7

 لبق 104 ةنس نييطنازيبلا درع يف ةينطن

 سار ) ©"ينورب يارشس»» نآلا املا لاقي ىتلا ةعقبلا يف يملا

 يلازو ديعلا كاذيف اعنا ناكو ٠ ايما لحاس هاجت ( يارسلا

 |يف مث : يسملا لبق ٠5+ ةئلن يف ردنازيل تاطرابسا اهحتف دقو

 داعب ١ ةنس ريبكلاب بقلملا مورلا كلم لوالا نيطنط 5

 اذه اولدب هدافحا ١ركلو «ةديدجلا امور » اهاهسو جيلا

 ! فرح مث « نيطنط طسقةنيدم » يا « لب ونطنطسق ه مب اب مسالا

 بك 0 ينانوي م.-!نم وهف لوبناتسا معا أءا ٠ ةينيطنطسق راصف

 دقو ٠ ةنيدملا ىلا يا « يلوب نيت.سإ + : يو ءازجا ةثالث نم

 7 للوالا ةرل ةرأأ يف امترصاحم تدتماو نيترم ثرعلا اهرصاخ

 و ؟ اا ةنس نم ةيناثأا ينو ٠ 2.1 ىلا 185: ةنس

 حربا اك ل رك ابملا اي دقو ٠ متثلا ملر سيتي

 00 ١



 يا
 اهرصاح ََ ..11ةيشأ نبل نوينانويلا ممم اهدرتساو

 ديعت دقو ١831 ىلا ١9١ ةئس نم :مريدإب ديز.اب ناطاسلا

 ناب نامزلا كاذب يف ناصحلا دادتشا,دنع لئونامع روطاربمألا هلا ٠
 ينو“ (يضاقزت ماعلا نيميو,ةكسر اا ةئي دا فنيل
 رثكأ ضي لو يناثلا دمم ناطلشلا اهريصاح +١٠5 ةنسويام *

 تملا هيدي ىلع رسست ىت 4 روكذملا يزاتلا نم موي نيعارا نم“ . . ظ

 نينطنطسق ةناتسالا يف م ورلا كوله رخآ ناكو ٠ متافلاب بقلف . 0

 اهمتف دعب ةيبطنطسقلا يف افلا أشنا ام لواو ٠ رشع كلاثلا
 ( ةئيتعلا ينارشلا ) « يارس ىئسا.» و. .ةعبسلا جوربلا

 ةسينكض .لاوخ هنا مث ٠ يراصنالا بويا يبا عمأجو

 عماجب نالا فورغلا رييكلا دولا وهو. نويسم نا ايفوص ايا. .

 + لج انفاس يأ
 نمل .نب ال." رم .ةيناثملا ةنظلملا ةععاع ىلا رفاسلا نا

 لاقي يذلا ةياطلسلا ةعلقلا زاغوب : نيزاغورلا دحا يف رورأا

 ٠ روغسوبلا هل كاقي تيبذلا. ةناثنسالا زاغوبو ٠ ليدتردلا هل
 امهنيي:لصفيو :ليساو ابو وا * نيربلا يقرغم لع ةماق ةناتسالا 0
0 1 



 « ؛ »

 للا يلتيربلا لا نمو راند :ردلا زاف زاغوب ا

 ريغص ري نيزاغوبلا نيبو ٠ روفسوبلا يفرط ُُط ةيردملا عقومو

 اا هر الاوخلابب الايخ لضتي را اذهو . هزم رجب وه

 و 72 ليش ريدرملا لضصاوو نيرربلا لصاف, ةناتسالا زاغوب

 ةظساوب - طسوت ا ضيبالا رعلا نم ءّزِح وهو - ليبخرالا

 هبررت بونجلا .ىرم ةناتسالا ىلا دصاقلاف ٠ ليندردلا زاغوب

 5 روفسوبلا 2 لاهشلا نمو ليندردلا زاغوب ف ةرخالا

 د ليئدردلا - ةيناطلسلا ةعلقلا زاغوب

 راد يف ةيركسملا ةيمالاع قم زاغؤتلا اقلام ىنميال

 تاماكعتسالاو نوصحلاو ةئيتملا عالقلابنيبناجلا ززعم وهفةنطلسلا

 دص .للعي ىرقي ام ةلئاحلا ةبب رلا تادعملا نم اهيفو ةميظعلا

 ةعقاولا ضرالا ابو ٠ زاغوبلا كلذ زايتجا نع لوطسا مظعا

 نكاسم الو ىرق اهيف دجوي الفراعتسالل ةلباق ريغ هيفرط لع

 غو « ةناطمللا ةعلقلا » ىعدت يويسالا هفراط يف ةيرق قوم

 ييدت .يلروالا هفرط كيبل ةب رقويناف وبلا لخدم دنع ةعقاو



 0و 7 0 2

 ب حسم هم جد وعلل ع ع جو جب مجمل موو مم ممم رممببسرحسساس جسوم لووول دوووم وود ومو مومو جم ووو ممول

 هندصتنم يف يف 'يشو ٠ "يلوببك»

 : 6 روةسوللا < ةناتسالا را | : 2

 1: , 31 -5 يت

 لصوي -- ايساو ابروا -نيربلا يسأر نيب نءاك روغسوبلا 7 ٠

 ىلجتب مقومب ةعيدبلا ةعيبطلا هتصخ دقو دوسالا رحتلاب هرمرع رمي 00
 ناددولاو يباورلا هيفرط ْش اهيئاحم عدباو اهر ظانم لما هيف

 طابا روظنب امن !٠ نطملارب ودضلال:قشابلا و رسلا رجا ف

 تابارس أاو ةقهاشلا روصقلا أين ةديشم ؛اوغ أما درو تاناغ ا

 رب يب دوالاو لوضانالا رب يويسالا لحاسلا ىمهسلو ٠ ةريبكلا» .

 - 0 5 رذ ند دتأ لوضانالارب ا ما ٠ لبا مور 95-

 روصقتا اذ ىرق امهنيب امو ٠ الاهش ( ىلبا مور رانق ) ىلا ابونج ١

 -ةاوإ لا هيغ.صلا رودلاو ةريكلا ةتنايارسلاو ةيلاققلا راك
 اهريغ نع اهزيم ام ءاوطلا بيطو مقوملا لامج نم اه ةيرق لكو

 زاغوبلا اذه ىناج ىلع ةمقاولا ةزاتمشا ىرفلا كلت كر

 3 مجان

 7 اس



 «.هه

 نإ 7 القا هدا ديلا رخام ا ا ا

 ال .ةرواجلا دالبلاو ايسور نم راهنا ةدع هيف بصنت رملا 1

 00001 17 لوضانالا بو نبا مورو ايراقاو ايئانورك
 اارألا فا ىلإ ةوبسالا رحم .نمؤاغوبا نعت رابالا

 واج قلي كالا ةدع . يف نايملل:ز بلغت ثارابت اهتم ءقوكتلاو
 يدنقا » رايتو « ينورب ىليدنق » رايت اهمهاو ةصودصخم ءاهسا

 يارس » رايتو « ىنيدنقا ناطيش » ناطيشلا رابتو « نورت
 نم ثدعيف ميقلسم طخ ىلع هك هلباقي رابت“لكو 5 ورب

 برطضت زاغوبلا فصن يف رايثلا ةدشل اًرظنو رحنا راود اذ

 لوط اما ٠ رانلا قوف ردقلا نايلغ يلفت امنأك ىرتف ةايمل
 ارتيزلتك 2 لوضانالا رب ٌلوظف هيرب فالتخلا فائق زاغولا

 نيب طسشوتللا طخلا لوطو اًرتم وليك * ىليا مور رب لوطو

 فاللتخاب فات هذ رع كاذكو اًرتم ١7و ولك ؟نيلحاسلا

 ةعقبلا كيس وه روذسوبال ضرع قيضاف نيبناجلا ىلع مقاومل

 هسايق ناف راصح لوضاناو راصح ىلبا امور نيب ةروصحلا

 نيب ام وه هل ضرع مسواو ارتم نع ءوم ٠٠ نيب حوارتي كانه



 « ثا رز

 0011101 00000 هدم عع همم وق

 غلبب و ٠ارتم 45 خلا 00 7عرمو « 77 روما

 لوضاناو قاوف ىلبا مور نيب ام يا-روفسوبلا لخدم ضرع

 « ٍينورب يارس »» نيب ام ىا هأهتنم ضرغو رتم ٠٠٠١ -قاؤفإ
 قمع مظعاو اك "ا هّقعع طابوتمو رثم ٠8 هاد

 ٠ ارثم 06 هيف

 نانصح هيفو مينم نيصح ر قفس وبااف نيصختلا ةهج نم اما

 لوضانالا نصخل ىلبا مورلا نصحو لوضانالا نصح ناميدق

 ٠ مردلي دي ,اب ناطاساا هءان ددجو نييكيدنولا ديع يف ميقا

 ركذي مد اولا لمت ناطل سلا هماقا دّقف لبا مور نصح ام

 تلك موي اة نع ديزت ال ةدم يف لكا هنا هكرات نم

 نوف تايقرتل اًرظنف نالا اما. :لماغ افلا: موي لك هيف لخغشي
 نائصألا ناذه لطعت دّقف نامزلا اذه يف نيصحتلاو برحلا

 تهفا ةلئاه تاماكهتساو ةيظع لقاعمو عالقب امهنع ينغتساو

 : مجابم لك دصل زاغوبلا لخدم دنع ةديددجلا»لوصالا لع

 2 ىههذلا نرقلا 9“

 «يلغوا كبي » هل لاقي لجعو لوبناتسا نيب روصحبجيلخ وه



 ىف 16 0

 اسي جاغا هرق» ٠ ” ىلا لع لأ < نوري يارثن نم دي

 هيسداؤلا اذه ينو « هناخ دغاك » يداو دب داو يف لصقي

 ٠ «كب ص » رشي « هناخ دغاك» 2 يهذلا نردهلا يف بصي

 نرقلا هبشي يمعهذلا نرقلا جيلذو
 : ٠ اذه هما هيلع قلطا كللذإو

 اًرتموليك 1١ هلوطو « سارك نوسي رخ » ادق هل لاقي ناكو

 45 ىلا نيرّتم نم هق<يو رتم » :و؛5 نيب حوارتي هضرعو

 «يىلغواكب »ربو لوبناتسا رب يا اهضعبب ناربلا لصتو

 4 مدقلا ةفايفلو نويل عاملا نيش يوك

 دي ةناعسالا رعث

 / دنع ب اغلا ف ةيناطلسلا ةعلقلا 000 0

 0 1 لواو ٠ فرصلا نب 5 ابرق ركل 5 بورغلا

 00 لاخف « اونافتسا “ناس رايق كل امأ ةناعالا رد

 راثلا كاكا ةنجو ٠ :زامفلا "اذه. كات ةتلتنم اهلك ةناتسالا



 4 ةه ش

 0 وب جرم نيب 0 اذه نم قرفي د 3 ا موش

 ريغلا 0 ينم ةهجلا ين رهظي مث ٠ يبهذلا نرقلا لخدمو

 رظانلا هلاخيو « ىرل هطا سنرب * .ءارمالا رئازج نم نوكسملا

 فلءوم ملا اذه نا عم نيتري زج نم فلءوم هنأك دعب نع
 يرقم » مث «ةيرولف» ةيرق راسيلا لعو ٠ رئازج ضد نم

 (ةعبسلاجوربلا )“هلق ىدي هو « ىلورب نوتيز » 5 < ىوك

 ريو ديمزا جيلخ نيميلا ىلا ىري, مث ٠ لوبناتسا أدبم انه نجو

 دمتم لراطاسلا عماجو «ةداعج » راسيلا ىلاو ٠ لوضانالا

 ٠ ةيبرألا ةراظن يف مكاهلا قبر جربو 00 ناطاسلا عماجو

 ةرابعوهو ءارمالا رئازج نم نوك.سملا مسقلا نيميا ىلا ىري 71

 قيما هلو دولا نعام راسيلا نا 9 ”ازج عبرا نع

 مل ام واود عندا هلوتالف عاب اجو قئكم ١

 (ةيناقحلا ) ةيادعلا ةراظنو امنايعا سلحمو ةينائعلا ةمالا باون

 ةعااسأا جوف“ همعاب هلود » يارس هماما رظانلا ىري انهو

 رئاز لاعب نيمياا ىلا ىري مث« هطاغ » يفنئكلا قي رحلا جربو

 « ؟ »



 ك0 اا

 اشاب رديح ىنُاسمو )» أشاب رد.ح »2و 1 يوك يضاق » ةير 0

 ىد هلق زق »و هيمدسلا د "1 0 بطلا ة ةسردمو

 و 007 18 نوكي د و 000 ل 3

 ىسرم انهو --يبهذلا نرقلا لخدمو « ينورب ىارس »و « وبق
 فيصرلادنعامضعب وسري رخاوبلاو ناغيصر هيفرط ىلعو -رخاوبلا
 ىلحاس نيب 7 لصي يذلا دنيا يملا ها 4نع ةدمعب امضعبو

 ىهذلا 'ةنلورعلا

 ( ةنطنطسقلا ) ةناتسالا

 ا قرفي ةيسئر: ماسقا ةثالث ىلا مسقتت ةناتسالا
 « ىلغوا كب » مسق ١ يثو ىهذلا ترقلاو ةناتسالا زاغوب

 فلولا مست اما ةادكتا مسقو لوبناتسا مسقو * هطاغ »و

 يف يبروالا لحءاسلا ىلع نئاكف « هطلغ »و < ىلغوا كب » نم

 < كشي مسقلا اذه يفو ٠ 4 نقلا نم قرشلا لاينلا

 ٠ ةيبدجالا ةراحتلا زكرم وهو لصانقلاو ءارفسلا منيو بناجالا



 عنزي

 ع 4 7 مسق أم ِ اب ريال ةلزألا ةطقناا هالو

 وهو ِ# نرقلا نم 5 ماو يب روالا ا

 ل 0 ريلا نفاع لع ةنئا و نارك اا . ةلاعمالل

 ريو روغسوبلا فامض ىلع ةعقاواا يرقلا ةناتنسالا ةرئاد نهض
 يناملا يبهذلا نرّدلا فرطو همهم

 ماسقا ةزشع ىلا ةيضاعلا مسقلف ةرادالا ثيحتا مالا

 باسو اخ ناطَْلُس مبصأ قس ناطلس ب ١ : شو ةيدإب

 هطلغ >5 امك -ه شاطكشب - ؛ اضاب حارج

 ت8 هحيلاق د م هردكحوي لح 1/ لغوا كبو

 0 ناوي جيف غلب و ل ئضاق ه٠ ١ اينما

 يىرشلا اكل هش 5 سوكنلا نم فصنو نْوُمَلَم وم ةناتسالا

 ةقحلملا



 2 رمل أهدح يهني قاتلا ةيشا. ةريدرج هيا [ىناذلبا

 نراذهو يببهذلا نرقلا ىلا يبرثلا لامشلاو هسمرم رحب يل
 هاجت ناكم يف هيقرشلا ةهجلا يف سوق لكشب امهضعب مم نايقنلي

 ديرو ( يارسلا نبار ) .« ٍينورب يارس » هل لاقي ارا دكسا

 يفو ( ةعبسلا جوربلا ) « هلق يدي » رصق ةيب ونجلا ةيوازلا يف

 ٠ يراصنالا بويا ىلا نفدم ةيلامشلا ةيوازلا

 داو ىلاربلا ةهح نم يهننت ةريزج هيشلا هذه نا مث

 هسمرص رج ىلا « هجغأب ىني » نم ريو يبهذلا نرقلل رزاود

 لكشب ةعفترم ةيبار نع ةرابع يداولا اذهب ةدودحلا ةعطقلاف

 |0000 ايكو ةنسخ ايهني لالتإ تلم ىلا مسقتتول يرم
 الل ١ .نمرك ازعل مص نع اهولع زواحتب ال

 أايفوص ايا عمأجو «وبق بوط » يارس الع ىلوالا ةلتلاف

 ٠ (زوكرملا رجحلا) يا « شاطيليكيد» و دما ناطل كا عماجو
 تابلاو دل يارسلا اولا هيف دجو: لوالا يداولاو



 « امم م

 « رازاب قلاب » نع ةرابع يناثلا يداولاو ٠ هيناؤع رون عماجو

 قاوسا ةدع هيفو هرواج اءو ديدجلا رسجلاو ( كسلا قوس )

 ةياقلا ةلتلاب ةلوصوم اهناك لاخت ةثلاثلا ةلتلاو ٠ عماج يني و

 عماجو ةبلاملا ةراظنو لئاحلا اهحربو ةيرحلا ةراظن اذ

 دمع ثلاث'ا يداولاو ٠ ناملس ناطلسلا عمأجو ديزياب ناطلسلا

 ابيف ةعبارلا ةلَلاو ٠ 0 رشلا7 ىلا مالسالا 3 لنه نم

 ٠ اهرواج امو «يارسس قأ  عبارلا يداولاو ٠ دم ىناطلسلا عماج

 سماخلا يداولاو ٠ مياس ناطلسلا عماج اهيف ةسماخلا ةلتلاو

 نرقلا دودح ىلعو ةلتلا هذه مكس يف وه ( رانف ) مساب فورعملا
 سك ذوثرالامورلا كري رطب ةطبغ رقمو ماورالا ل وهو يبهذلا

 راوسا اهولعت ةسداسلا هلتلاو ٠ (درول | عماج) «ىجمأج لك» هيفو

 بويا يِها نفدم هيف. اسداس ايداو لوبناتسا يف نا لع« ةدإبلا
 ةنيدملا جراخ ريتعي يداولا اذه نكلو ريبشلا يراصنالا

 دع دج دإع

 اليلد نوكي برا باتبكلا اذه عضو نم ضرغلا ْنا



 متو متس وو وطووم ماو ووموولمم ممم م مجمل وو ممممممومسمممممممممسمممسمممسمووممموتوجلووومو ومس وووول مسلسل سسمسوط ووو ام سسسسسمسماو نوف وف مومو هووممو ووو مومو معو مو وعموم ووو ف وطت وجوز لف مفممت ل طف مممفل ووممسمم مودم ممم مو مممم مم سحسوو ووو ووو فوط ووو لو وو ودم و ووو هطول وح همم وعمل
 وم يووم وموسم مو

 القرع قتال اهماسقا عيمجب ةناتسالا يف رئازال اقيفرو ٌئاسال

 ةدهاشم نم حتاسلا نحت ةلصفمو 0 ةروصب لوناتسا

 اهنم لدت-إ ماسقا ةدع ىلا اههسقن اهيف نالوجلاو اهنابم

 يف اهئايحا يف فاوادلا لبسيف ٠ ةلوهسإ كلانه ام لك ىلع

 : ريصق ثقو

 لصي لوبناتسا ىلا ديدجلا رسجلا نم جورألا دع
 '0000 8 لايم خازابإ قلاك > اهن2 لاقي ناك ةحاس ىلا نامل

 يا« ىناديمتي رح » اهل لاقيف نالا اماو ٠ (كمعسلا قوس

 اذ غيل لذدجلا انتخ لنعشلا::نوكل تالذوا(ةيؤرحلا ناديم)

 مالسلا لح نم مجار وهر كلذكو روتسدلا نالعا موي ناكلا

 لاثم ةماقا داري انهو ٠ ةعججلا ةالص ىلا ناطاسلا جورخ نيح

 ماب فورعملا .ر 4-لا رسجلا لبا و ٠ رارحالا يبا اشاب تحدمل

 بوكرلا تابرعا فقوم أضيا رسجلا برقبو 4 عمأج يني »

 فاوط نكم؛ ةطقنلا هذه نمو ٠لوبناتسا ياومارت طخو

 الام ةعب را نم 11

 (هنردا باب) « يسوق هنردا » ىلا « رازاب قلاب » نم



 © (ة

 (ةعبسلا جوربلا) « هلق ىدي » ىلا رازاب قلاب نم <“
 « وق بواط ا 0 » كيوع

 ٠ 6 ىارسناويا» » 2 م ع

8 

 «”ينوبف ةرثا# لأ زازا لالا ل
 ع تارتمولك 1 ىلا, » نم ةفاسملا لوط <

 يف ياومارتلا طخ ٌرعو لوبناتسا يف عراش مها وهو
 ماسقا هد للا مسقني 5 4م لوالا تلفلا

 ايفوص ايا عماج ىلا رازاب قلاب نم لوالا مسقلا

 ركام ا هلوط

 ٠ رضألا عيبل ةريغص ةحاس راسيلا ىلا هيف دجوت

 لوقرقلا هاجت نيهلا ىلاو ٠ * لوقرق » رفخمو لوبناتسا كركو
 ٠ هعسوبلا ناديمو « عماج يني ةكرب » ىعدت ءام 8 مث قبرط



 « ام

 متابة "ا رالسلا ىلا من 2211111119

 ةكربلا ةاجت نيعلا ىلاو ٠ 00 ديلا ةيعاروزاطلبلا ةكربو

 بابلا ةهج ىلا فطعني قيرط 5 هيلا راشأا ناطاسلا نفي

 فارغاتلاو ةتسوبلا ةراظن قيرطلا اذه فصتنم يفو ٠ يلاعلا

 يك ستلطع ىلا يدءوي قي رطقب رطلا اذه هاجت راسيلاىلاو

 نيلباقتم نيقرغم ىلا راما يهتني ةريصق ةفا م دعب مث ٠ هئردا

 ةراظنو يلاعلا بابلا ىلا لصوملا اخ وه نمالا قرفملاف

 عراش رسيالاو ٠ ةيمومتلا نويدلا ةراداو (لاغشالا) ةمفانلا

 ةريصق ةفاسم 558 هارد بدع جس ةلفعلالا 00

 هتيواز يفو أعساو اتي رطنيها ىلا دجتنيلباقتما نيقرغملا نيذهنم
 اهبرقبو نيملا ىلا ةفطع دحت ةريصق فام دعبو ٠ ءام ةكرب

 ىلا ةفطعلا دعبو ٠ «وبق بوط » يارس ىلا يدءوي قيرط

 ريغص ءام ضو>و «وبق بوط » يارد ناردج ىرت راسبلا

 قيرط مث. يلاعلا بابلا عراش ىلا يدءوي' قيرط نيم ا ىلاو

 فارغلتلا ةرادا لبا. راسبلا ىل دجوبو ٠ فارغاتلا ةرادا مث

 تاب 6 (هدرابلا نيعلا) « همدشل قوذص » يعمد ءام نيع
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 « كشوك ىالا» يناطا لا رصقلاو يناثءلا نحت ىلا هنم لخدي
 1 لاقي ةععاس ىلا ىبتك:ةردختم ةملط بالا أذل

 « يناديم يارس »

 ةيجلا نم اهب طيح ةحاسلا هذه - ٠ يناديم يارس

 باونلا اساحمو ( ةيناقحلا ) ةيادعلا ةراظنو ايفوص ايا عماج 2

 «وبق بوط » يارس طئاح ىرسلا ةهجلا نمو ٠ نايعالاو

 بابلا اذه نمو « نويامه باب » هل لاقي باب هيف دجويو

 هذه طسو ىفو ٠ فهلا ىلاو يارسلا كلت ىلا لخدي ضيا

 نيب. ىلوالا .ةّقبطلا نمز دعت ناكر اللا ةمبرم ءاشالا ١
 ٠ ةينائعلا ةسيفنلا راث الا

 هينارس » ةعلط دعب :. مييسشل قوغص * باب ىلا عجرأ

 ةينبا راثا رسيالا بناجلا ىلع دجوت اهركذ مدقللا « يناذيم

 فيز» عماجي فرعي عمأجو ةسردم نيالا بناجلا ىلعو ٠ ةئدق

 ىرخالا ناجي ةدحاولا ءام اتكربو ةريغد ةربقمو « ناطمل#

 ىلا يدوب « ناطابري » هل لاقي قيرط دجوب نيتكربلا دعب و

 دلوع نم ينبم ءام حي رهص قبرطلا اذه يفو اشاب دوم عماج

0027 



 7 5 5 ايم 3 ةريغص ةعيدح نيتكربلا 7 راسلا

 000 0 ا فظعتلا كه دنع اني ئاومازتلا فطعتت

 ( ناضحلا ناذيم) «يئادبم تا» ىلا دتم قيراط ىرسنلا

 أسرقل لكشلا 0 ناديم وه ح : ايفوصاي نا ناديم

 يفو -- هب طيح هيف رط لع فيصر هلو 73 ات هلو ط

 ديلا ةرالن واج نا لا َى ري ةيانب ناديملا اذه ردص

 0 ا ذإو 2 اسما نالغالاو تاؤتلا ىبعو.( ةياقخلا9

 يوابق ةدع اهتحت لزانم نيمبلا ىلاو ٠ ايفوص ارا عماج نيزيارد
 قيرط ةيلدعلا ةراظنو أيفوص اا عماج نيب أم دحوبو ٠ ةيموهم

 « يناديم يارس » ىلا يداوي

 لكشلا ليطتسم ٠ (ناصحلا ف «يناد.متا «

 كولا رورشنإ , ناككا اذه. ارتم /6هخ زعو تم“ © ةلوط

 ةاادلا ردا ةهو مب زانكنألا ةاضغل "القمم ناكذا ري راتلا

 لجوت ناديملا اذه لدم يا ةقرفلا هذه مادعأب هرمعأ دوم

 ياذلا موياغناملالا روطاربما ةراي زل اراكذتت قا ءام ةكرب



 «زوه

 ناديمل ناي ىلاو- + يناماا جات لكشب سس هر 0
 ىلاو ٠ _:رذام تس هلو هعماجو لوالا دمحا ناطاسلا نفدم

 و ٠ دولا سبالملل يركسعلا نرخغلاو يومعلا نينا نيهلا

 ىف دجريو ٠ هيراشكنالا فحتمو ةءارزلا ةراظن ناديلا ردص

 ةيمهالا نم ميظع باج ىلع اهلك ةئيدق راثا ةثالث ناديملا اذه

 رح - * (زوكرألا رجحلا) « شاط ىليكيد » ح ١ : يو

 تقام دخاولا ,ةرواسسا وك يلم حلا مرا - “ هيلا

 نم نيزياردب طاحم اهنم لكو ميقلسم طخ ىلع رخالا

 1 تليد

 رجح نم دونع - ٠ ( زوكرملا 2 شاط ىليكيد »

 نياوج روطاربمالا ماب سيلوب وياه ةحاو نم رصم نم هب ءيج

 . ميسملا دعب +6 ةنس سوداوبت روطاربمالا ةناتسالا يف هزكرو

 ىلع تاق وهو نارتم لفسالا هفرط ضرعو اًرتم ٠* هولع
 روطاربمالا ممر هيلع روفحمو رمحالا سادفلا نم دعاوق عبرا

 0 لخو مر ةيقرشلا ةهجلا ينف: هتيشاحو سود ويت

 كا هلع مسر ةب رغلا ةهجلا يفو هدالواو هتجوز عم أسلاج



 ةعاد

 بالالا لفح سأرب ةيبونجلا ةهجلا يفو ٠ هتلود لاجر لبقلسي
 ىلعو ٠ هتيشاح هعمو باوءلالا يف نيبلاغلا جوتي ةيلامشلا ةهجلا ينو

 لخلا ىلا دومعلا مفر ةلا ةياب يري محم ممر اضيا دومعلا اذه

 ٠ هيف كر يذلا
 ةقيطلا ىرم دعت يىتلا ةَيدقلا ناشالا نم لح هيملا اخ

 اهضعب ةفتام ساحنلا نم يعافا ثالث نم نوكموهو ٠ ىلوالا

 راجحا مطق نم بكى ليطتسم دومع - يمرملا رجلا

 تينجوريفروبب بقلملا عباسلا نيطنطسق هانب دقو لكشلا ةبمكم

 رشاعلا نرقلا فصتنم يف

 نيعلا ىلا قيرط ٠ ناقيرط ناديملا ردص يف دجوي هنا مث

 رادو «هغردق » ناديمو اشاب دم ىلوقود عماج نأ هتف

 لاقي عماج ىلا دنع راسإلا ىلا قيرطو ٠ نمرالا ةيكري رطب

 يدالتاشتو ) ( ريغدلا ايفوص ايا ) « ايفوص ايا ك *ةوك » هل

 دع نم ةبرحا راوسالا دجوت انهو ( قرقشما بابا (١ وو



 1 يناثلا مسقلا 0

 ديزب 1 ناطلسلا ناديم 91 أايفوصأي أنا ناديم نم

 رثم ١٠٠٠١ هلوطو

 « يلوي ناويد » هل لاقي عراش يدتبب ايفوص انا ناديم دعب

 لاقي ةريغص ةقيدح هئمرسإالا ىناجلا يفو ( ناويدلا قيرط )

 ىلا هيدءوي قيرطو ( ةمالا ةقيدح ) « ىسم هجتاب تلم » ال

 عماج هاجت نيالا بناجلا ينو اغا زويريف عمأجو « يناديم 3

 اهبناج ىلاو ثانالل ةسردم ىلا تلوحت ماخر نم ةيانب اغازوريف .

 دجوب ةريصق ةفاسم دعبو ٠ ةيطبضلا ةراظن ىلا يدءوي قيرط
 دوم ناطاسلا ةبرت هدعب و يلاعلا بابلا ىلا يدءوي عراش

 راه ةيلك ىلاو ةيكلملا ةسردملا ىلا يدءوي قيرط مث ءام ةكربو

 راد دجوت قيرطلا لذدم دنع هيوازلا نم يفو ٠ نونفلا

 راسيلا ىلإ .: مامجو ةويغص ةكربو ةيمومعلا فراغلا ةراظا

 دومعو دومع فلا لح لئاعلا بالا ىلا يد :وب يذلا عراشأا هاجن

 نفدمو ( لمزلا باب ) « وبق موق » ىلا يدءوي قيرطو عماجو
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 عراش هعبطملا هاجت نيهلا ىلاو - ةناتسالا يف ةعبطم ربك ا ٍينثو

 عراشلا اذه لخدم دنع دجويو ٠ ةيناؤعرون عماج ىلا يدءوي

 يفو ٠ ( قوأملا رجحلا ) « شاط ىلر بنش » ماب فورعملا رثالا
 قرفللاف ٠ قرافم ةعبرا دحوت ةريصق ةفاسم دعب عراشلا اذه

 009 تالا رغ ممر هياعو هيناّمع رون عماج باب وه رسيالا
 الزل ا قوسلا اذهو (ريكلا“قودلا) « ئثزاشت كوني »ىلإ

 )7 .ةلقللاوب قابالملاو: باوثالا هيفا عابت 'لوبلاتسا ف لح
 اذا باوبا ةِينام هلو ٠ مهاوجلاو لحلاو اهءاونا فالتخا

 ٠ اهريغ نم هيلا لوخدلا ليس الك قوسلا لفقا تلذقا.

 دجي هل لباقملا بابلا نم جرخ اذا هينائع رون باب نم لخادلاو

 ٠ بتتكلا هيف عابتو ( نيرافحلا ) « راكاكح » هل لاقي اقوم

 رجحلا ) « شاط ىلربخ هت » نيب يذلا عراشلا ىلا مجر

 ظ ٠ ةينائعلا ةعبطملاو ( قوطملا

 , ١رم دومع - ( قوطملا رجحلا ) « شاط ىلرينشت »

 رايب" قيرحب تش اك ناكو+ 1 ع ابرق هولع رحخ



 كلا و

 ديدح نم قوطب قولعيف حاصي رسكناو لازاز عقو وأ

 دبع نم ةَمدَقْلا راثالا نم وهو ( قوطملا رححلا ) هل ليق كلذلو

 ٠ نينامورلا

 لاقي عماج ىقواطملا رجحلا دعب نيمعلا ىلا عراشلا اذه يف

 « ئشراشت كوبي » ىلا يد»وب قيرط 1 اشاب 2 قيتع عماج هل

 هذه هاجت راسبلا ىلاو ءام ةكربو ةربقم ُث (ريبكلا قوسلا)
 دجوت ةريصق ةفاسم دعبو قب رطلا ردص يف ىرخا 0 ةكرملا

 «وبق موق » ىلا لصوي قيرط رسنالا قرفملا ٠ قرافم ةعبرا

 « ئثراثت :نوزوا» عراش نميالا قرفملاو ٠ ( لمزلا باب )

 6 قكراشت كونه تاوباكحلا عراشلا اذهيفو «ليوطلا قوسلا»

 فرطلا نم جرخو بابلا اذه نم لخد نث ( ريبكلا قوسلا )

 هتخت » هل لاقي ناكمىلا يدءوب وهو عراشلا ةلكت دجي هلباقلا

 قبرط « ىشراشت كويب » ىلا لوخدلا لبق دجويو ٠ « هعلق

 دي زباب ناطلسلا ناديم ىلا دي
 لغشيو مانم ريغ عساو ناديم- دي زباب ناطلسلا نادم

 قو.سو ديزباب ناطلسلا عماج نميالا هفرط يو ةثلثلا ةلتلا
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 لم حقت 0 ا يرعلا ةنكلاخا (يعكلا ةعابإ هينتكلا

 ةيركسعلا ةفاضملا مث روظلا دعب ه ةعاسلامىلا انا ؟ ةعاسلا

 ( ليوطلا قولا ) « ىشراشُأ نوزوا » ىلا يكد"وي قيرط مث
 يارس ناديا ردص يفو (ناجرم ةعلط) « ىثوقي ناجرم »و

 ناباب هيبناج لعو رصناا سوقك ريبك باب اهلو ةبب رحلا ةيراظن
 ريبكلا بابلاو نإرصق ثلثملا بابا اذه يفرط لعو ناريغص

 جرب لج وي ةحاسلا هذه نيم ىلاف ةعستم ةحاس ىلا هنم لخدي

 جرخا ماخرلا نم جرب وهو « ىس هلق نيغناي » روبشملا قي رحلا

 ارابتعا -- هولعو دومم ناطلسلا هنكميف هماقاو هرمرم رحب نم

 ةراظن يارس ة>اسلا ردصيفو ٠ رت - رخبلا حاسم

 عماج ىلا يداوي باب اهءواروو ناباب اهفرط يفو ةيرحلا

 ا القي ع“ .اهلوط ةحاسلاوت -.”ناياسنا ناطلنلا
 ل000 11057 ةنما ةيبرحلا ةراظن يارس _اهيف تنب دقو آرتم

 «يارس كسا » ىعدت ةيدقيارس خيراتنا كلذ لبق اهناكم ناكو

 ٠ لوبناتسايف حتافلا دمج ناطاسلا اهداش يارس لوا يشو



 « ند

 د كالنلا مدقلا د

 “ كيف رقلا 0 كأ ديزياب ناطاسلا ناديم نم

 ' ع 5 هلوطو

 تت ةيرلا ةراظن رصنلا سوق باب نم جراخلا نا

 قرولا ةماب ,تاناوح“ اهرادض كي ةهناسش ىر فال

 وهو اهدحا ٠ ناقي رط اهيفرط ينو ةيمومعلا يوابتلا ضعبو

 وهو يناثااو « يارس قا » ىلا ياومارتاا طخ هيف دتو رسيالا

 يملا ةراظن يه ةريك ةيانب هيف عساو عراش نعال
 ةدعا ىلع متاق ريبك قاور ةيانبلا هذه نم ىلغسلا ةقبطلا يفو

 راد مسأب كفرعت, ةسَوَدِم عراشلا ردص يفو ٠ ةسوقم رطانق اهني

 عراش ىلا لصوي فطعنم دجوي ةسردملا هذه نيمو ىلاو ريخلا

 نون

 ارا يو ريغص عماج - ائيمب هلوا يف دجوي -- هدازرش عراش

 ريس ابهنو :اشاب و سمك لعد السك وراك

 «ىسءرارلك نيد.+ هللاقي' خت لنفي نالت

 « غ»



 «ةاد

 001 ل] ةرثكي نئانلا ةدصقي لخلا اذهو“ (ديماوعلا نيي)

 تالحمو تارتات هيف دجويو هدعبو راطفالا لبق ناضمر

 ةناجسالا كس معلا ةبلط هبقاي كاذلو ةيلستلاو برطلل

 ىلا يدءوي قيرط نيملا ىلا عرفتي مث ٠ نيطايشلا رادب
 م قيقدلا نازيم يا « نابق نوا » تاب مث « انو » هل لاقي لح

 نيعيا ٠ ههششت روقشل ” ىكدت ءام نيع ىلا يدءوي قي رطم

 عماج دجوي « انو » ىلا يدءوما قي رطلا دعبنيعأ | ىلاو ٠ ةرفحلا
 مث* ةنيغلا ةشفالا هيف عابت قوس عماجلا اذه :ةاجتو ةداووش

 لوي كانه نم ةريصق فان ذعبو 5 لوقرق 0« ركسع رفخم

 ميراث ماجا اذهو روما ماج يا 6 ماج روقشل م2 ىئكدب ماج

 د كانه ند ومالا لصيو .لوتاببا تاماح نيب ذب

 ؟ اقر وشل ٠ قاقزب فرعي قاقز رسبالا قرغأاف قرافم ةعب رأ

 ىلا دمتي قيرط نميالا قرفملاو ٠ ىارسقا ىلا يدءوي وهو
 ميدقلا رسجلا برقب يهتتنيو ٠ كري زلا ةعاطيا « ىشوقوب كريز »
 «ىشاط زق » هل لاقي رحخ ةمقلا راثالا نم قيرطلا اذه يفو
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 077 عراش وه | ءامالا ىلا دتمْلا قيرطلاو - كذلا ربح يا

 ناافاسلا :راديم:ىلا دم قيرط هل لضم هنانجارس »

 م٠ دومم ناطالا ةدلاو يرض قبرطلا اذه نيب ىلإو ٠ دمحم

 زبوت ىلا نادتكلا مث دمحم ناطلسلا عماج

 ةيان ة دجوي عسأ و ناديم - دمحم ناطلسلا ناديه

 هل لاقي لل-# ىلا لصوي وهو نيميلا ىلا اهدحا ٠ ناقيرط

 ناطالسلا عماج ىلا م 0١ هال نأتسب يا « ناتسوب روقشل »

 قاقز وهو 7 لا ىلا يناثلاو : هتف عماج ىلا كأنه ن نمو مياس

 «وبق هلردا» دنع هتنيو سال رك يا «ويوق يلريجنز »

 00 ع راسيلا ىلا قاقزلا اذه لخدم ينو

 دحوي هسغ' قاقزلا ينو ٠ ةفيرشلا ةفرلا عماج ىلا يدءوي

 له رس و < يدنا عمأجو «دمحا ظفاح » عماج ناعماج

 : هعمأب عض وألا ىعسملا وهو ليو ريحت عفت رت ءالدب هنم قتسإ

 اذاف٠ هنردا بابو "* هأم ىربه » عماج قاقزلا اذه رخا يفو

 هي ريخ عمأج ىلا لصوي 8 رط هني نع دي بابلا نم رأملا جرح
 ٠ «ىارسناويا و جوعالا بابلايا « وبقىركا » نم بيرق وهو



 ةعبسلا جوربلا « هلق ىدي » ىلا ' رازاب قلاب » نم

 اواو اني 2 ةقانتملا لوط

 كالسملا نم ينانلاو لوالا مسقلا كلسأا اذه ين لخدي

 ناديمىلا هنمو ايفوص ارا ناديم ىلا رازاب قلاب نم يا لوالا

 ياومارتلا طخ دتعو ٠ 0 قس كقو لا 0 ناكلسلا

 *« كانا مسقلا 9! لاجل مامقلا
 6« ىارسقا » ىلا ديزياب ناطلسلا ناديهم نم

 رثم 0 هلوط

 لحم ىلا ديزياب ناطلسلا ناديم نم ياومارتلا لزني
 عراشاا لوايف نوكيف )» قاوسفا 0 ىلا هنمو ؟ ه4فصوق 2 هللا

 « وبقىني" ىلا يد<وتو ىرسلا ةهجلا ىلا ابلك عرفت قرط ةدع

 ٍنيَملا ىلاو ٠ ديدحلا يكس ةلعبش دجوت ثيح ديدجلا بابلا يا



 ا

 0 نو وسوولل

 عراش ىل 1 >ءوي قب 0 د ةريصق هى دعبو ٠ ءايتك

 لوا يفو « همششت روقشأ » ىلا .فزيرط مت مع «هدازبش »

 ٠ ناتثذام هلو « يلهلال » عما اج باب دجوي  قيرطلا اذه

  نزرافم ةعبرا تاذ ةريغص ةحاس ىلا رئاسلا لصي هدعبو
 عماج هماماو ناطالس هدلاو نفدم ىري رسرالا قرفملا سار يفذ

 يرومارتلا فقوم هنم ةريصق ةفاسم ىلع نوكيو ناطلس.هدلاو .

 تراسيلا ىلا < ١ : قرافم ةتس عرفتل انهو « ىاردقا » يف
 ياومارتلا طخ هيف ديو « هلق ىدب » ىلا تدءوب قيرط

 كياملا قوس يا «رازاب تروع » ىلا ىاصوي قيرط - ؟

 أشار دواد عماج برقب ةريغص ةقيدح أنه دجويو انشاب مارخو

 قطصم هجوخ عماج ىم# رخآ دسم مماجلا اذه برو

 طخ برعب « هلثىدي » ىلا قبرطلا اذه تن و هاشاب
 ىعتنيو اننا ىاومارتلا طخ هيف دتغ قيرط 57 ياومارتلا

 «وبق يروليس » ىلا يدكتوي قي رط - « وبق بوط يف

 ُنقدَرطلا > < دهم ناطلسلا نادنشملا لصور قراها

 دي زباب ناطاسلا ناديم نم دبتمما



 « هو ىدي» 9 4 يارسفا 1

 كاف ولك © ب رقن ةفاسلا لوظ

 هنمو" بتم ريغ يح يف لوا ياومارتلا طخ هيف ري

 مث ديدحلا كس طخ هريسم يف قفاريو ةبب ونجلا نيتاسبلا لا
 مورال "00 لا هنمو © ىري ناجسوب » هلل لاق لع مارتلا زاتجي

 « لوفرق » ركسعلل رفخم دجوي انهو ٠ « هيتامص » اهل لاقي
 هدعبو «رتدانم ىلوص » نهرالا ريد ىلا يدءوب قيراط هناعيو

 «يدجم رارقاسد هل لاقي روسم كايد جونو.“ 1 دول

 طخ ىبتنم يفو ٠ روخاريم عماجو اضيا مورلل سئانك ةدعو
 ىىئدتو ماورالا اهيف ميقي اهادحا : ناتا# دجوي ياومارثلا

 «٠ يق يدي» ىدتونولبسملا ايف ميةيىرخالاو' «وبف يلران 8

 « هلق يدي » باب ىلا لصي هرخآ ىلا ياومارتلا طخ عبتي نمو
 5: مسالا ادق فورعملا رصقلاو راوسالا كك



 ا

 الا تيلملا

 «ْوِق بوط » ىلا « رانا قلاب 20

 رخام 2 * تارئمولم 5 5 ةفأ ل ل

 اهركذ 0 1 ةثالثأا ءاسنالا كالسملا اذه ف لخدي

 نراديم ىلا « رازاب قلاب » نم - ١ : يو يناثلا كلسملا يف
 ناطلسلا ناديم ىلا ايفوص ايا ناديم نم ٠ ١- ايفوص ايا

 5 يارسقا 0 2 تكسي ناطلسا |[ ناَذنَه 8 6 . قرات

 *6 عبارلا ممدقلا د

 « ومق بوط » ىلا ؟« يارسقا » نم

 رام. او :ناراسؤابك فال لون
 طخلا اذه عبتي نمو اضيا ياومارتال طخ قب رطلا اذه يف

 راسيلا ىلعو اشاب دومم عماج نيِعلا لع دمي « يارسقا » نم

 دجوي الو ( يروليس باب ) « وبق يروليس » ىلا يدءوي اقيرط

 « وبق بوط » يف يمني وهو رك ذلا قحتسي *يش قي رطلا اذه يف



 ماضل م

 عب ارلا كرش

 يارسنا وها َّك «رازاب قلاب غن

 رتم ٠,٠١ و ثارتموايك * ابن رث ةفاسملا لوظ

 او نيك ىلاف :ديدجلا رجلا نه كالسملا اذه يدتمب

 ناسلا ىلا: هنم عرفتي و : رازاب قلاب » عراش هل لاقي عراش

 عدي لحو « ىموشرأشت رصم ”رمعم قوم ىلا يدءوي قب رط

 ىلا يدءوت قرط نيعلا ا (هيلاذلا خليت ا هععجا »

 كلا عاونا هيف عابت قوس مامالا يفو ' يهذلا نرقلا لحام

 - قيرط انهو «٠ شم » ةبك افلا قوس هيليو نبجلاو نوتي زلاو

 «٠ ىشراشت نرزوا هو « هعلق هدخت » ىلا يدوي -راسيلا ىلا

 0 اهل لن لعذر كريمت ةفانسم قيرطلا اثهادطبو

 راسيلاىلا مث ركسعلل ةنحم هفاسءهدعبو ( بطحلا باب )« وبق

 كرب ز » ىلا يدءوي وهو ( قيقدلا نازيم )  نابق نوا » عراش
 اذه يلب و دمع ناطلسلا عماجو (كريذلا ةعلطأ) « يشوف



00 

 م. تتنانق نواه نادطلالا انو يدقلا رسجلا ةحاس عراشلا

 هيلو « ناطاس ىني» عماج هل لاقي رويسم نيعبلا ىلا اهيفدخويو

 اهراسب ىلاو ارتمذ 6٠ 2 نم رسج وهو مدا رسجلا

 اذه يف رئاسلاو « ىلابج » دي لح ىلا يدءوي عراش دحوي

 كالاملا مي ناخدلا رصح ةرئاد هراسي ىلا دهاشي عراشلا

 ةسماخلا ةلتلا تس يف وهو « يعماج لك » درو || مماجو ةيناؤعلا

 ٠ « وبقايا ”ععدي لحم ىلا 1 95 ميلس ناطاسلا عماج اهملع يتلا

 ىلا اهدحا ٠ ناقيرط 2 لحغلا اذه نم ةريصق ةفاسم دعب و

 يفرط ىنعو سك ذوث رالا ءورلا كري رطب رادىلايدءوي وهو راسبلا

 كري رطبلا ةطبغ رقم اهو ةضفلا راحمألا وت 00
 دجوي روكحألملا قيرطلا“خايفو ةيكرا رطلا

 يملا :ىلا :ينانلاب !قيولغلاو.: "4 هيث عماج » هل لاقي لوم

 انه نمو ءوانفلاةحاسو « لق رانف >راثفلا تاب ىلا 10

 هنمو ' دولا يح وهو « طالب » هل لاقي لحم يلا قيرطلا دي

 ةيك ئرمافغكد ردجن ىنأا ةيدبالا نم دجوي الياريشلا ورانا ١

 هبشأ شو يهذلا نزلا لاس منمالا فرطلايف ةمئاق زاغلبلا ١ ١

 « هو



 ربتعت يراصنالا ثريا يبا عماج ىلا مماجلا اذه نم ةعّملاو

 ٠ ةدللا جراخ

 26 راوسالا 6

 000000 1 هاج نا نكببام مام لوبئاتساراوسا
 000000315 اياوزا ةتلثمار رح هك لوناتسا ةعقب نا

 لخاس راوسا - ١ : ماسقا ةثالث ىلا ةمسقنم راوسالا نوكتف

 لاك نايسفلاناذهو همم رح لحاش راوسا ح؟ يمهذلان رمل

 لا راوسأ 2+ .ىرعلا لحخاتلا راوسا ان

 !6 يرعلا لحاسلا راوسا 6
 001 رسسو نينا رشق نم زاوسالا هذههيذغب

 ماخرلا جرب دنع يهتنتو هيسارسنا ويا دنع يهذلا نرقلا يف

 غلبت ةفاسملاو « هلقيعدي» برقب هرمرم رب ل>اس يف" هلق سم ىع»
 هذه ىري نا مياسال رسيتي ال هنا ىلع ٠ تارتموليك مومن

 ةي راخي قراوزو نفسك انهدجوتو رحب |نمالاجراخلا نمراوسالا



 « مهو

 رخاوبلا هذه ىدحا مئاسلا 07 اذاف «٠ ونافتسناس» ري.ثلا

 اذا نكلو ٠ طقف هممىم رحب لحاس راوسا ةبدور نم نكمتب
 هام ند نكتب ثدح َلأ رسال و ًاقرؤز رجأتسا

 ا 0 صح ضع رو يهذلا نرقلا لحاس راوسا

 2 يهذلا نرقلا لحاس راوسا د

 «كشوك ىلإ عيبس 9 نيغابدلا رصق نم قاوتسالل] 3 يدب

 دغبو ٠ ىهدلا نرقلاب يارسناويا ةطقن قئلم دنع نئاك وهو

 لع 4 هنائقاق 2 قراوزلا شرم دحوب ةريصق ةفاسع رصقلا اذه

 20007 اخراارصق) ا ضر 4 000

 دح وت يمل فو دوم ناظاسلا ىئشلسم / 000 طل| باي )

 اهنممق عب راتاذيثو )» يلو 050 يارس 2لاخنع ' هناخلك »ىع دتةحا م

 نما انهو ٠ عافترالا اتطسوتم لاو ناتعفترم نائثثا



 6 معي دز
 اي ند ان نوعا 0ع احوال ناو 6 نأ و نونو ومو و6 او ان 6و ماع م 6 ن6 عا 6 666ج هواه 6م اقم 6 هيام 6 66 امم هم 6 و مس ع هم هه هم همه جم 6 عفو همهم م همم همهم ف هم ممم و مم هموم هم ممم هو هوو وم هو لج م م ممم

 را وهو « كثوك ولجنبا» هول ءوللا رصقو « هناخ زوم» يفاع 1

 7 بهذلا نرق لحا س راوسا

 0 رارع لحاسزاوسأ
 م اللا |طانلا اعزيف, لوري يارس مقوم نم يدتبت

 ةراظنو ايفوص ايا عماج هدعبو «ٍينو رب يارس» رانفو «هناخلك»

 ال0000 كلذ لئبو ناعالاو باونلا ىدلح ةرئادو ةيلدعلا
 (قوقةشملابابلا) وبقيدالتاشت»و ( لبطصالاباب) «بق.روخا»

 دعب مث ٠ ريغض عماجو ةليلق نك أسم راوسالا جراخ دجوي انهو

 (ديدجلاباب) «وبقى “و (لمزلا باب ) « وبق موق» دهاش ةفام

 اذهب عدي ريبك باب اهنيو ناقهاش ناجرب دجوي انهو

 دجوب ال « هيتاعص » هل لاقي ل ىلا ةطّقنلا هذه نمو ٠ مسالا

 هذه لاقيو نمرالا ير نكسي 500 نيتاسن لب راوسا

 ةمهدم أنه اراؤسالاف ١ ( ةديدجلا داما )2 داك يني » ةعقلا

 راوعاالا 2 ١ ناكملا ادهيفو « هيامص» باب ىت> ٌةدرُ ,ةنم جور 3

 ٍرخآلا ينو ( نامرلا باب) « وبقيلران» يفاي كاذ دعبو ٠ ةءدهتم



 « مابه

 نم م جرب لحود انهو ) ةعمسلا جوربلا , 6 هو يدي» باب

 ل رد لحاس 0 ا رخاوهو «هألق رمرم» هأ لاقي ماخرلا

 ٠ أعم لوبناتساو

 دي ربلا راوسا 9“

 يارسنا ويا ىلا « هلق ا ماخرلا جرب نم

 ارتم "/وتاآرتمولك ةةفاسأا لوط

 ٠ ةناتسالا يف ةدتلا راثالا مما دهاشي ةعطقلا هذه يف

 وا ديدحلا دكسب اما ناكملا اذه ىلا بهذي نا جياسلا يطتشيو

 «هلق ىدي» نم اناويح بكري وا مادقالا لع يشم مث ياومارتلا

 نيبو ٠ يارسنا وبا ىلا « هلق رعرم » نم يا ىهذلا نرقلا ىلا

 - ؟ هلف ىدي باب :١ : باوبا ةعس دح 7 نيعقوملا نيذه

 «وبقهناخي وأوم » هيولوملا باب -* « وبقير وليس » ىروليسباب
 «يسويقهنردا» هنردا باب - 5 «وبق بوط » مقدما باب -ا

 اذهو يارسناويا باب حال « ويق ىركا» جوعالا بابلا -5

 : باوبالا هذه نيب ةنئاكلا ماسقالا فصو



 « مسرب »

 « هإقىدي » باب ىلا «هلق رمل ماخرلا جرب ل با

 7 00 ةفاسملا لوط

 |0007 24 هدارووربلا ىلا اه حئاسلا فقو اذا انه

 ابابو « هلو رمزم » ماخرلا جرب نيميلا ىلاو « هلق ىدي» رب راسيلا ىلا

 حيرضلا دعبو اجيرض قبرطلا 00 : ادد ريم

 باب كانهو ٠ م جرب, نم عبار | مسقلاو نامورلا جرب ىري

 هياعبابو عبسلا جرب يدي جرب هيليو هنردا ديدح هيلا

 يدي»رصقو ه جربأا اذهو ٠ ريك جرب ة ةمث هفلذو ةيمههذ شوقن

 ىرسلا ةهجلا يف ياربلا يف بهذملا بابلا هاجت دجويو ٠ «هإق

 رسج دجوي روك ذلا بابانمرتم ٠٠١ دعب و نمرالا شت سم

 ىلا لصو رسجلا اذه راملاربع اذاف قدنخل قوف ينبم رجح نم

 هيف يهني قبر ]طم لخادلا ن م بالا اذهماماو «هإَو ىدي» باب

 - لخلادلا نم ح بايلا قوف دجويو ياومارتلا طخ

 ءامدقعلا نيينامورلا ايات . 0201 وهو وشل



 « وف ىريليس» 1 6 هْلَذ ىذدي 8 بأب نهد -ٍ

 ارتم مدون رشمولك ةناسلل

 ل ذاك ةدع راسلاىلا دح وت « هلو ىدر» تأب زايتحا دعي

 باب امهنيبو ناعبرم ناجرب نيميا ىلاو مورلل ىنشتسمو ةربقمو

 ٠ ىربكلا «ءادرتونةةسنتك ذي لخادلاىفو قدنملا رسح ربعي

 نابت يرض اهيف ةريك ةربقم ىرسلا ةهجلا يف دجوي كلذ دعب
 ]العسل ةياغ ءارو هيعسلإ رشا ينابلا لحجر وهو أشاب ىلع

 يروليس» هل لاقيو قدنخلا قوفنئاكةسوُفم لاري ل

 ٠ (يروليس باب) «وبق

 نم |مهالك نيجرب نيب مكاق هأنب ب نع ةرابع بابلا اذهو

 9 ىلا لخدملا وهو 5 يناثلاو 86 ةرمإ امهدحا عالضالا

 3 بابلا دعبو شيواردلا م ثيح «اشأب مقربا نيداق »

 أماو : اهرحذ مدقتملا ةئسلا يارسقا قرافم 2- ىلا يع



556 

 0 ةهجلا ف انهو يروليس هي رك 1 (| جراخ

 لاو لوباتسا لخاد ىلا ير 0 ءأم كر - أو ةريشم

 راد ىلا لس ىلع هش دعص» لخدمأ هو 0 ٠

 دجوي هنال مسالا اذهب تيعدو كمسل|تاذ يا «ىلقلاب» اهللاقي

 كم نم 5 ةمدقلا رات نم دعت ةَمَق هولعت 0 أميف

 «وبقهناخيواوم» ةب وأوملا راد باب ىلا « وبق يروليس» نم --*

 رقم 11+ ةفاسملا لوط

 دعب نيميلا ىلاو ةرهةمىرسلا ةهجلا 5 ناكملا اذه ف دحوت

 ماكس بأب اهنيبو نامدهتم ناحرب دجوي كانه نم رثم ب

 مورال ةريغصةربقم دجوتنيجربأ|نيدهنم ارتم 45 ٠ دعب ويب رح

 ةفاسم أهدعبو «همزأايا , ةريخالل لاقيو نيقايبلا 0

 ' و «وبق هناخي ولوم» ةيواوأا راد باب ىلا رئاسلا لصي ةريصق

 0 ةردش فرعي ادع نيعب رن ويع نيا نيب نئاك ءانب

 م ةب وآوملا نثي وارد -ةكت دعوت انهو ه : ٍناثلاو



 .«وبق بوط» ىلا «وبق هناذيواوم» ةيولوملا راد باب نم <
 ارتم 41+ ةفاسملا لوظ

 ةدرفنم ةوبق رسيالا فرطلا نم بالا بناجب دجون
 ةعقب ةيرقلا ىلتو « ىلقلاب كشتوك » اهل لاقي ةيرق اهدعب يئاثو

 اذ..ةفورعلا ةلشقلا اهيف دجتوتوءاشاب دواداةحساو ا لآ |
 نفرح .نآل فلظذ ركذيا قاف خي راتلا يف ةحاولا هذهلو ٠ مسالا

 نا مث ٠ ةينطنطسقلا 30 كسع محتافلا دمع ناطلسلا

 ةيواسنرفلا ركاسعلا اهيف تلزن ذا خي راتلا يف ةروهشم ًاضياةلشقلا

 ٠ يرقلا برح هي ةيلعلا ةلودلا دونج مه تن تكرتشا ينلا

 تكوشن دوم :دايتب اريشآةيرطلا تيس لل

 ةنتف رثا ىلع اهرصاحو ةناتسالا ىلا فجز امدنع يدادغبلا اشاب

 ناطلسلا علخ اهبقع يتلا ةيلاخلا 1505 ةنسلا نم ليربا

 سماخلا دمحم ناطلسلا ةيلوتو ديلا دبع

 د>وي ةيولوأا راد باب نم رثم 5٠١ دعب هنا مت

 ةريصق ةفاسم ىلعو نيجرب نيب متاق طئاحب دودسم ريغص باب '
 كاذك يبو ٠ مفدملاباب يا « وبةبوط » دجوي كانه نم

» 5 « 
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 ةينطنطسقلا راصح تقويف كرتلانا اٌمصالخ ةيذي رات ةثداح نم

 طخ يبني بالا لخاد روك ذملا ناككا ينو ٠ نيينامورلا

 نمرالل ةسينك راسبلا ىلا هيفو «يارسقا» نم دتملا ياومارتلا

 ٠ الوقين سيدقلا ةيي دك لعذت مورلأ ىرخاو

 « ىشوبق هتردا » ىلا « وبق بوط » نوه

 ”0 01و رتمولك ةقاسأا لوط

 نه فهاذلاف ضفخ#و مفتت نيبايلا نيده نيب نضرالا

 ىرسيلا ةهجلا يف ديف ةملط دعصي مث داو ىلا لزني «وبق بوط»

 قوف مئاق عماج ةلشقلا هذه لباقيو ةيجيوطلا َةلْشِق ةمثلا قوف

 لح نك ءاتشلا يف هءاوأم يري يوتش ره كانهو . راجل

 « هلق يلوص » هل لاقي ناكمو ٠ فيصلايف فشنيو «.ةلام» ىعدي
 اهدارفا فرتحت رونلا نم ةريثع هيلا ىوأتو يفاملا جربلا يا

 قيام ناكملا اذه ف اممماقا كعب ةريشعلا هذهو ةماوتملا ناو

 ! ؟ ةديدجلا ةقيدحلا يا « هجعاب ىني» مساب هعسا



 « + و

 كب راكب ةكرب اه لاقي ءام ةكرب دجوت كيسداولا دعب

 ريغص با. روسلا يف اههاجتو اك فاصغص ةرجت اهبناجيو

 نيإسملل ةريشمو هنردا بأب ناكملا اذه كعدو

 هيلا يعتني بايلا اذه - ( هنردابأب) يا « ىسوبف هتردا »

 بابلا جراخو ٠ تسلا اهلالت ىلع ةدإبلا يف دتم يذلا قيرطلا

 بوبا 2 نفدم ىلا يدءوي فبيرطو ا 5 ددحو)

 يراصنالا

 «وبق هك ىلا «وبق هنردا » نم 18

 8 ه6 ةقاسملا لوط

 )“2 هأمزهم « عماج هل لاقي لوم دحوب ىلا ةهجلا ُْف

 جروج سيدقلا 3 نك ىرسيلا ةهجلا ينو رظنملا ليمج وهو
 روسلاو ةضدكلا ةده نيب 8 لصفيو 5 مورال

 ماورالل لزانتم 4. 4 دم قيرظلا اذه كالاسلاف قبرط

 لصوت ةحوذد و مل ىلا لصي رم يف ةفاتدف مدقت اذاو
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 ووو م هوو سو مم مو ووو ممم وو مم ومعمل

 قرافم ةعبرا وذ ,ىقيرط انهو « يارس روفكت » ىلا لصب
 ىرك !»ىلالصي روسلا وحن م دقل اذان ٠ «نيداق هاش لداع» عماجو

 هيف ديشم مضض روس دجوي انهو ٠ جوعالا بابلا يا« وبق

 « لقرهدوس » روسلا اذهل لاقيو ةريبكلا جوربلا نم اجرب ٠

 يدغوي قيرط م م مور 0 دك لو قترطلا ىهتنم دنعو

 « طالب » ممماب ةفورعملا ةلحلا ىلا

 يارسنا وبا ىلا« وبق ىركا » نم -
 رتم 7٠١ ةفاسملا لوط

 اذه يفو ٠ اريثك < انمنا قيرطلا ين « وقىركا » نم

 اهيف زاتميو ليزاب جبد ينوردنا رب أهنم موب هدعم قب رطلا

 جرب يناثأاو « ههنا » قاصسا جرب لوالا ٠ نالئاه ناجرب

 كانهو ٠ اضيا مسالا اذهب فورعملا _:رهسلا هيليو « انيا»

 قوف عقترتو يلخادو يجراخ نيعسف ىلا مدعي روسأا جودزي
 ةربقم رظانلا ىري. انه نمو ةريبك جورب ةسمخ يلخادلاروسلا

 يارسساوب ذاوب را مث كاش شاب قطصم قيتع» اخ ملا نوسملا الي



 « ؛4ه »

 يا

 ةيمومع ةروضب اهفارطا عيمج لوبناتسا يراقلل أنفصو دقل
 مم اهركذ نسم ا 31 نك امالا ضعب فص نا انياع قب ن لَو

 : اهناي يتالا ىف نك امالا هذهو ٠ ةمدقتملا ةيمومملا كلاسملا

 اشاب دومم عراش ىلا « رازاب قلاب» نم

 ىنب » هل لاقي روشم « رازأب قلاب » ناديم ماما دحوي

 ٠ ءانب هولعي سوقم رمح ىلا يهتني قيرط هراسإ ىلاو « عماج
 مث ناطلس هدلاو ةربقم نيا ىلا دج رملا اذه راملا زاتجا اذاف

 ةحاس راسيلا ىلاو ٠ قوس اهعضوم يليو 1 عماج ني ةعاس

 يلامثلا ا_مفرطو ةيناؤعلا ةتسوبلا ةرئاد يبونجلا اهفرط لغشت

 مر ولقم نيب ىلا ةحاسلا هذه دعب دجوتو ٠ ينائعلا كنبلا

 2 عرملت م مث « ىشوشراشت رصه » رصم قود بابو نيطال.سلا

 اهدعبو ٠ يلاعلا بانا ىلا يد ءوب قرط ةدع ىرسإلا ةهجلا

 م وع مهر عرف ةرادا" اهردص ىف .ةحاس ىلا رئاسلا لصي



 ذ12111اااااااااااالااا اا

 كنب نيبو «ناطلس مامح» نيملا ىلا ن دو ة ةعصاعلا يف «هنوبل

 يداوي نميالا وهو اهدحا ناقيرط ناطلس مامحو هنويل يديرك

 دوم عراش هللا 2 وييزالا ج ايلاثلاو .« ىثزاشت.نوزوا ».ىلا

 كوبي هريبكلا قوسلا باوبا دحا دنع عراشلا اذه ىهتنيو اشاب

 مزاولو سبالملا اهيف عابت نارا عراشلا اذه يفو « ىشزاشت

 ٠ ابعاونا فالتخا ىلع رفسلا

 6 ىثوقي ناجرم » ىلا 6 رازاب قلاب » نم

 مسا فرعي عراش اش 4 رازاب قلاب ذا نادبم نيم نميدتم

 عرفتي و عبارلا ث كاسملا يف هركذ مدقل 5 «رازاب قلاب » عراش

 رصم » رصم قوس باب دنع ىمتني ريصق برد راسبلا ىلا هم

 ىّمنيو ةراطعلا فانصا هيف عابت قاوشلاناذعج + ىموظرالك

 قيرط مث اياب هماما دجو راملا اهيلا لصو اذا قرافم ةعبنرا ىل
 ىلالضوي قيرط هراس ىلا نوكيو اشان دوم عراش ىلا يداوي

 اذه ترم جرخ اذاف رخا باب هني نعو يلاعلا بابلا عراش

 أانسهف عاب تناوح هلوا ىف دجوت اعراش دفع نئانيلا
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 95 عراشلا ا م م الخ ا . تللو ل قتسفلا

 ةعبرا كلانهو اش اب تسر عماج هتيابن يفو رصحلا ةعاب تاناوح

 سمي » ةبك افلا .ةلكسا ىلا يدي اهنم نِويالا قيرطلا + قرط

 لاقي عراش ىلا يهمني مامالا ىل يذلا قي رطلاو « ىنم هلكسا

 ميدقلا رسجلاف « نابق نوا » ىلا هنمو «رازاب كيتآوك » هل

 ةهجلا يف هيف دجويو « هعلق هتخت » عراش وه رسيالا قيرطلاو

 تيناوح اهيف ةعلط هدعبو ٠ مممالا اذهب فورعملا ماملا ينل

 ةعلطلا هذه ىبمْتم دنعو نيخدتلا تاودا لامعو نيطارخلا

 راسبلا ىلا هنم عرفتيو « يشراشت نوزوا » عراش يدتبب

 يف لخادلاف قاقز نيمعلا ىلاو ميدقلا رجلا ىلا يدءوي قيرط

 لحم ىلا لصي اهبعلط اذاف تاجرد تاذ ةعاط دجي قاقزلا اذه

 ىلا كا هو ٠ ناجرم ةعلط يا « ىشوقي ناجرم » هل لاقي
 ةيبرحلا ةراظن ناردجو هيناملسلا عماج ىلا يدءوي قب رط نيمبلا

 هيف عساو عراش نعةرابع ىثو هجولا يف ناجرم ةعلط نوكتو

 جربو ةيب رحلا ةراظن بابو أني ةيدادعالا ناجرم ةسردم

 ٠ اراسإ قب رحلا



 ©« ذرب »

 6 ةروبشملا تالحلا د

 راثالاو ةهظعلا ةيخيراتلا ةينبالا نم ريثك ةناتسالا يف

 ٠ سئانكلاو عماوجلا نم ريكا ةيننالا كالت نمو: ةيققلا

 رم ةلوحم اعماج 44 اهنم اعماج .44١ هناتسالا يف

 اهنع ذبن عم عماوجلا كات نم مهملا ءامسا نايب كيلاو ٠ نيلاقكا

 )01 را اسخ ةمالطب ةسئك نم-الوع ناك اهابنم«ذيغو
 / ب اذكه نيتطقن نيب

 : اهثوامسا ةيت الا ةرمشعلا عماوجلا ين عماوجلا مهاف

 ٠ ناماسناطاسلا ١ ديزياب ناطلسأا ١ دجا ناطلسلا عماج

 متسر ' ريغصلا ايفوص ايا ٠ ايفوص ايا ٠ حافلا دمحم ناطلسلا

 ةيمهالاب اهيلبو ' عماج ىني ' هدازهش : ىلوقوص اشاب دمج ١اشاب

 عماوججا هذه نم نيعحمل | فصو اذهو اهريغ انا قوكيتو

 : ءاثلا فورح بيترت بسحب اهءامسا ركذأ

 ةناتسالا يف عماج سدقا ٠- يراصنالا بويا يللا عماج

 ٠ يراصنالا بويا وبا ديسلا يوبالا ءاوالا عفار يرض هيف
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 فيسلا دياقل ةلذح ةيناثملا ةيلعل ةلودلا يقل عماجلا اذه يفو
 ءدادجلا شرعت ىلا فايع لاكمي ماقل ةلفح شنو ٠

 عماجلا اذه ىلا ديدجلا ناطلسلا يهذيف اناطلس هب يدونو

 مي وتتلاماقم موقت ةيظع ةافح يف باطخلا نب رمح فيس داقيو

 حي رض دنع نيتعك. ر يلصيفيسلا دماق دبع و ءايرواةك راسل

 ٠ يراصنالا بريا يبا

 ةبق هلو حتافلا دمم ناطاسلا وبف عماجلا اذه يناب اماو
 ةبرت ةيلامثلا ةهجلا يفو ٠ ناتذامو ةريغص ببق ةدعو ةريبك

 لاجر نذفدل ةدوصخم ةيرتو ثلاانلا مياس ناطلسلا ةدلاو

 : ماظعلا ةلودلا

 ديلا دبع ناطلسلا ةدلاو هتنب - :ةفيرشلا ةقرخلا عمأ

 ةقيدح هلوح دجوتو ةعبارلا ةلتلا نم نونا فرطلا ىفوهو

 ٠ ديدح نم نيزباردب ةروسم ةعساو

 هو «ىناديمثاد ىف نئاك - ١ دا ناطلسلا عماج |

 ميرا نم ركذي امو ٠ ةقهاش نذاه تسب هلو عستم ريبك عماج
 ناك هعساب روما ىعبسملا لوالا دبجا ناطلمأا نا عماجلا اذه.
1 

» 7 « | 
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 1 1 ناقل رسام لسعر هئاب تقوي
 ٠ ٠ ءاعي را موي لك قوس اهف حادي ةريك ةحاس هيفو ٠ باوثلاو

 يدور كفلا عماجلا راسي ىلا ةنئاك دمحا ناطل لا ةبرت كانهو

 ناطل لل, لوألا دج ناطلملا . اهفإ#ندفدفو ةريك:ةبق تاذ

 1 ارلا دار ناطأسلاو يناثلا نانع
 اضيا رويطلا عماج ” دم ملل كا ناطاملا عماج

 هعساب ئيسملا ناديملا يف ل 58 يف ةثاثلا ةلتلا قوف متاقوهو

 عماجلا ءانف يفو ٠ ناتئذام هلو ةيلاملاو ةيب را يق راظن هاجت

 نم اهضعبو ضييبالا ماخرلا نم اهضعب ةدمعا ىلع ةعوفرم ةبق

 روكذملا ءانفلاب طحت قاور هلو ٠ ءام ةكرب اهمتو رمحالا ماخرلا

 ةعطق اهنم دوه لكا دومع ني رشع ىلع نا عبرالا تاهجلا نم

 رجم نم ةتسو ةءدقلار احذلا“ م ٠ارمةذمعا ةزيشع اهتض ةدخاو

  عماجلا اذه هارو دجوتو ٠ يتدقعلا رجحلا نم ةعبراو تينارغلا

 ٠ يناثلا دي زياب ناطلسلا نفدم اهيف ةقيدح
 ىللع فرشي يسم دانا لع ناظلسلا عماج

 ةنرفادم هزاد ىو 4 253 هيفو 2 ذام هل هلو ىهذلا نرقلأا

 + دهني هيعنو هيب ؟ رع



 ٠ ديجللا دبع ناطاسلاو هتانءو لوالا ميلس ناطلسال

 دج ٠ اضيا :هينايلس» هللاقيو ٠ ناولسناطلسلا عماج
 ةلتلا لع نءاك وهو ٠ رظنملا لامجو قنوراو ةماخغلا نيب عماج

 ترررتلا:لعو مدقلا رسل او تيدا رسل ل |
 ىرتلا“ نيدنيما اند هياانسو يوتا وللا مسقو يهذلا
 ين قاور لحود مرحلا ينو نذأم عبدا هلو « نات "نيلتلا

 يقايسأا م اخرلا ون ناذو# اَنَم [كومع نإ نبرشعو ةعبرا لع

 نم مرخلا ىلا لخديو ٠ ةريغص ةبق نيدومع لك نيبو يدرولا

 عماجلا ءا:ف 01 4م عر طسوتملا بايلاو باوبا ةنالث

 3 رمحالا ماخرلاب طابم روض

 عرض ايف ةبرت عماجلا نم ةيقرشلا ةهجلا يف دجوتو
 هق 2 نفدم نع ةرادغ وهو كود نراولس ناطلسلا

 ه2 ص ةك ونه

 ىر أ 4يق 4 أ ا فوذو ' ءارضخ 80 ةعبرا ىلع ةَدِيَسِم

 تينارغلا نم !مول رشع اناو نطل ماخ لا نه ةدمتا ةرشعو

 ىرخالاو ضييبالا مان اخرلا نم ةعبرا اهنم ةدمعا ة هيل أ ىلع ةعوفر»

 لو وتو 35 روللا 1 امحالا ابةن ص ةدمعالا هدهر يقامسلا ماخرلا سس
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 فرإلا نم ةينبم 7 ناطيشلو...هرولللا نم'ايدع ةقلا ىف

 كانه لوالا ناملس نا ”كلعاننلا مرض ب اميو ميدبلا ينيصلا

 هاجتو يناثلا دما .":ناطلسلاو يناثلا نايلس ناطلسلا يرض
 ١ ناطلس كجثوو نفدم ريخالا

 ةرشع هيفو مدؤق فلا هلوط رودسإ طاح عماجلا اذه و 6

 لامشلا ينو ٠ ةبتكمو للعلا ةبلطا ةسردم هطسو يف باو.

 : ةابلللا ةيمالسالا ةزيشملا راد دجوت عماجلا نم يبرغلا

 ينبم مماج وه - ٠ لوالا ديلا دع ناطاسلا عماج

 كتنلاو هتسسونلابزقب « وبق ةهعاب » ىف نأ 'ك ضيبالا ماخرلا ن لا ٠

 0101 ]هلو ناقثالا,ةعيادب هام ةكوب ءاهتنم عفوا 0 ١

 :.نشوهنلاب 8 زعهيلا ارابثملا ناطابنلا

 ا 7 ةعبارإا ةلتأا ىلع خقاو د متافلا ليم تاظاملا عماج

 لع يناثلا دمحم _:راطلسلا رماب « سالو ةوعضرج +. قيالكملا

 ل1 ١] ىدعا ةئباضا دقو ٠ « سوبا ناسف ةشيفك نضاقنا
 عماجلا اذهو مللانلا قطصم ناطا نا هءانب :اعا 3 مدهنأف

 نان ظل هلو ةديعب ةفاسه ع ند رفا ع ند دهاشإ
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 ل مو هوو مو ممم همم هعمل

 قا هيف لاو ا "8 2 هدلاولا عماج

 اهديش ينأا عماو ا رفضا وهو زيزعلا دبع ناطلسلا دلاو هتأشنا

00 

 ها

 دجويو ديدح نم نيزباردب طاحمو ناتنذام هلو نيطالسلا

 نكمي ةبهذم ذفاون هرئاد لع نفدملا اذهلو هتيناب نفدم ههاجت

 :اهنم هلخاد ةيثور
 0. رانست 3 6 ىماجلك» درولا عماج +

 كنتوك » ةلحم يف « وبقايا » برق, ناك وهو ( «سوداوت

 52- ماجلا اذه ءانب خيرات أما « اهشاب نطصم

 وذ وهو« ىلوالا قاتلا 0 ايفوض ايا ماج

 نافص ةيبرغلاو ةيقرشلا هيتهج ىفو 2000 نون نذام 4 نأ

 لكشلا معبرم ةيبرغلا ةهجلا يف باب هلو ةربغصلا ببقلا نم

 هلو ماخرلا نم ةدمعا ةمس هيبناج لعو ةعيدبلا شوفنلاب نيزم

 هلواع .قاور ىلا حدفت اهلك باوبا ةعسأ ةيلامثلا ةوجلا يف 525

 ْنَم ىرخا باوب 0 0 راما 1 تا

 لخادلا يف عماجلاو - ٠ يلخادلا عماجلا ءانف ىلا لوخدلا س

 ٠٠١ هصارعو ارتيلنايب و ارم 3 هلوط ابيرقأ لكشلا عر
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 هوو هوم معو ممل

 ا ارتعاس ؟/و | ركم ملا أهرطقو ةقلا هطسو يفو ارثم

 ةفاغك نوكتف جراخلا نم دكر ااتسلالاو لخادلا

 ةدمعا ةعبرا ىلع ةمئاق ينو ٠ اًرتيئاس ؟7و اًرثم !ًدرحم اهئانب

 ةبقلا ولع اما ٠ ريك سوق اسبنم نيدومع لك نيب لصي ةهسج
 ةذفان نوعبرا اهو 218 6 غلبيف عخو لأ 5 نم اًرابتعا

 نفادم اهيف ةديشم ةبرت عماجلا اذه ءانب جراخ دجويو ٠ رونإل

 دارع ناطلسلاو ميه ربا ناطاسلاو ىقطصم ناطلسلا نم 31

 ا اين نئاطاشلاو كلتا

 يف نك ٠ «ايفوص اياك شوك » ريغصلا ايفوص ايا عماج

 برقلاب « يناديم تا» نم ةيبونجلا ةهجلا يف هرمر» رحب لحاس

 ٠ ديدحلا ةكس طخو « وبق ىدالتاشت » قوقشملا بابلا نم

 ىمسأا يداولا يف أشاب مداق ةلخم يف - ١اشاب هلاس عمأج

 هتنذاعمماوجلا نم هريغ نع زادمو ءورسلا راجما نيب ينبم هعمأر

 ٠ هلذ دم قوف اق - هناوج دحا يف نوف نا نم الدبس ىف

 ةلجاا ىلع «وبق يروايس » يف نئاك -- ٠ كصخ عماج
 ىكصخ همرح هيف نوفدمر لوالا ناملس ناطلسلا هانب ةعباسلا



 00 1 اشاب ىنطصمهجوخ عماج -:-

 لامشلا يف نئاك وهو اشاب ىنطصمريزولا عماج ىلا هلوج
 رجب 57 عماجلا اذهو ةبرت هيفو ٠ 0 تكتمل

 اباقانتي ةفارخ ريحنزلا اذهو ةمعدق ورس ةرخشب هفرط طوب رو

 اذه تت سلجو ايقيتح اعيش ركنا نسالك نا اهالر

 ريجنزلافءراكنايف اقداص ناك هاو ةسأر ىلع طقسي وبف.ريجنزلا

 . كيلا

 ريفا لو قايبملا كايا عماج 3 : هيريخ عماج 3-3

 ٠ هنردا باب برقب نثاك وهو

 لبق لويئسسإيف يب معاج لواوخ م اش أ
 رق“ هءواشب نأكو ءوبق يروليس قيرط ف 53 يمقن

 ٠ مريدإي ديزياب ناطملسلا رابجاب يناثلا لي ونام روطاربمالا دهع

 ديزياب ناطل سلا مجاه اا هنا روطاربمالا اذه رها نم ركذب امو

 دم ايزوا كوام.ناعتسا هدبع يف هلجرو هلي ديل )|

 كرم .فلءوم :شيبب ب رغلا اب وول هتاف مجابلا ىلا



 عفخم

 7001711 اذه نا ريغ * رحلاو نالالاو نيزواسنرفلا
 لك لع بلغتو همزه دي زياب ناطمللا ناف ٠ أعفن روطارؤمالا

 نيح | ؟ ةنم راصخا. مفر ه1 اع 1 يف ةتوق

 1 كلل ةعراجل رطبا
 « هعلق هتخت » هل لاقي لحم يف نئاك < ١اشاب تسر عماج

 ٠ لوالا ناجاس ناطاسلا ةنبا « هام ربه» نيرق اشاب متسر أش

 مسالا لآ نعت علاق ناك دج عرابلا لاجل ابر تارتشتا يتلا

 ٠ ناقالا سكش هانعم « هامرهم » نال كالذو ٠ ىعسحال قباطم
 "ا قيال ركذلب عماجلاو

 اًراكذت لوالا نايلس ناطلسلا هانب < ٠ هدازبش 3

 ةيمومم قوس ايف حتفت ةريبك ةحاس هيفو ى# هدازهش هدلول
 ةدمعا ةعبرا ىلع ةءوفر» هتبقو ناتنذام هلو ٠ ءاثلث موي لك

 و ٠ ماخر /| نم ةدمعتا ضعب هيف دجودو تينارغأا ريخ نم

 5 ها وسل هداكرشا يفداع الئاو علا ةباطل ةسردم

 : عماجلا نم ةيقرشلا

 يلرب:ذت» قوطلا رجلا برقي ٠ اشاب ىلع ل عماج
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 ةرادصلا ب حاص اشاب ىلع هدييش اياوزلا ةريك 2

 هيفشو ةيلاع ةمق هلو 1 لل نادل ناطلسلا دبع َْق ىمظعلا

 نم نادل ماخرلا نك ةعبرا أهم دا ةثَس لع اق قاور

 ١ تيلارغلا رح

 يارسنا ورأ باب برقب -- ١ اشاب ىنطصم قيتع عماج 3

 قو“ رطب سدقلا ةسنكأ عدت عر ةليينالا نم لو

 راصح تقو قل كأن يزلا هللا ديع نا رباح نفدم ةلذ

 يراصنالا بويا ىلا مخ ةينطحاوسقلا

 عماج وهو داغملا يداو رخا ف نءاك هيحنع اج |

 ١ ةدحاو ةنذام هلو نييطنازبلا قاعات 0 ينم مدق

 هاج هنا وط ةراظن يف نئك - اشاب يلع يلق ة عماج

 ىرلك نس || هف رعم 5 ه ع ا أن ١ ةرؤهشملا امكرب

 ٠ ءارقفلل معطمو | دم فز( نان )ركواالا

 العا بلا هأنب يارم وا دع حلا ىل هل الع ماح

 ضيبالا ماخرلا نم أ < دب اه ةسم هيو ناك ذا هلو تلا

 ناطلسلا ىرةدفو 307 كر ذأ يارسفا يح نه بابهلو

 « مل



 .٠ هلاراشملا

 أب .ةسينك نم لوح ٠ يلوقوص اهئاب دمت غماج -:-
 «للذُيي ك2 نم يرغلا تونا وهو ئماطسلا نيردقلا

 ةزذأم هلو راحيتاو ةبرت هيفو 3 ىثوعي أمثاب ىلع 0« قيرط قو

 اياوزأا ها رنكاو

 ري زولا هأنب « ناطأ ري” عراش رخايف - ءاشاب دومح +

 دق هو ةيمومت ةوبق أهيف ءاننلا ةحر ند هلو ع دوم

 : رادتالا أهف ةيمأن هب را دحوت هينا <

 ةسداسلاةمقلا ىلع عقاو - (٠ رامثالا سل ) «هامرهم" عمأج

 لق تناكو 9 مامحو رود هراو# دجحوتو هتردا باب بارشب

 5 20 هةلوان ددج 2 م هتثذام تطبق ةلزاز هثباصا

 سيدقلا ) مناب ةسونك نم لوحم -- 'روخاريم عماج -

 « هلق ىدي * راوجي "وبق ىلران »نم ةب رقم ىلع نئاكوهو (جروج

 ةعبرا ع مكاق را 60و 77 ١ ؟ هض رع قاور هلو

 اذهو ٍح لكشلا نا نيدومو ضيبالا ماخرلا نم هل

 "1 هضرعو اهتم ؛؟وارثم؟5ه هيف مرخلا لوط عماجلا



 « هاوي »

 فص 0 حل دنعالا نم * نيفص ىلع مئاقوهو 5 ل

 :دبعالاو ٠ شوقدملا 6-5 نم فقس هلو ادومع 1 ىلع لش

 ظ000 ىرخالاو نوسالا نب ةيكرم سيلا هفرط ىف ةمئاقلا

 ١ معلا ةلطا ينام معطم هجراخو

 باب هاجت ةيناثلا ةلتلا ىلع ناك - . « هيناعع رون » عماج

 لع ماخرلا نر يبم وهو « وشاب كارشلا» ريكلا قودلا

 . ناتثذام هلو م زارط

 ناديم ردص 1 نءاك-- ٠ ( ديدجلا عماجلا ) عماج يف
 ناطلسلاو عبار | دارم ناطلسلا ةدلاو رماب ىنبم «رازاب قا 3

 هعقومو ه 241 نيس نع ةدايز هوان 00 دقو 5 لوالا يهارب

 وهو نراتنذام هلوديدجلا رسما هاجت لوناتسا

 ٠ تاجردلا ةريثك ملس ىلع هيلا دعصيو قيرطلا نع عفترم

 ةهجلا يف رخالاو ديدجلا رسجلا هاجت اهدحا نابأب مماجلا اذهو

 طاسلا ةدلاو يرض اهيف ةبرت هيقرشلا هتهج يفو ٠ هل ةلباقلا

 قطصم دانا 7 عبارا دمهم ناطلسلا حي رضو اييلارااتملا

 ثلاثا نائع ناطإادلاو لوألا دوم ناطلشلاو يناثلا
9 



» 5. « 
 0 مح ل حج حالم حسم بح هممم هعمل وعم ع --

 « ىلوي ناويد »: عراش :يف ةثئاك ب دوم ناطمل ا ةبرت
 ةقيدح طسو يو « شاط ىلربثأ ٠ قوطملا ردحلا برق

 : ضييبالا ماخرلا نم كرب اهيفو ديد> نم ني :ءاردب ةطاح ةريغص

 دبع ناطلسلا هنباو همرحو دو ناطاسلا نفادم لع يوتحتو

 نورعشا.ناذلا ةلودلا لاجر نفدل ةصصخم ةبرثلا هذهو زي زعلا

 موحرألا نفد ابسفن ةبرتلا هذه ينو ٠ نطولا ةمدو اهتمدخي

 فصنلا يف لق يذلا يمسإرس ةديرج ررح كب ىمعف نسح

 ىف لئاه يود هعرصمل ناكو 15 : 9 ةنس ليربا ربش نم لوالا

 ٠ ةيسايسلا رئاودلا عيمجو دكلملا

 2 الا د

 يقابلاو عماوج ىلا ةلوهتم ةمعملا سئانكلا رثكا نا او

 ركذ ىلع رصنقن كاذلف ٠ ركذت ةيخن ران ةيمها هل سبل اهنم

 : مالا شو ةتالا سئانكلا

 ايفا لويناتسا. يف. ةنئاك نيك ذوثرالا مورلا .ةسينك

 ةثالث يلا اباذاد يف مسقنت يقو « راف » ماب ةفورعما ةهجلا



 11 ااا

 قاف اذ ذ دجوي و بش خ نم ةدمعاب اهضعب نع ةلصفنم ماسقا

 ةطبغ رقم ةسدكلا هذه راد يفو ٠ ءاسنال ناعفترد

 - نيل ريوظنلا

 ةنثك - كيلرأاكلا مورال ( سرطب سي دقا ) لا

 . 00 قوس يا « يرازاب هنبش#ب » عراش يف هطلغ 5

 ابنها :ةيكيلوتاك نمئانبك,ةددغ *نلغوا كب لل
 ةسينك مث « ىتلاغنب » عراش يف ةنئاكلا ةيئاردتكلا ةسينكلا

 يف ناتسماك- امجور+ ناوطنا ناسا: اةسيئيكو * يراد 0

 ٠ [كرف ةرافس هرم ةبيرق ةريخالاو « ىلغوا كب » عراش

 ناسيك نيك داتوللا مورا سنان يذل أيش كانه دجوتو

 يالا

 د6 ةيناطاسلا تايارسلا 96

 نم :ةيناطاسلا :تانارسلا: ةرايز.-قناك «قضالا ل

 رودلااذه يع كالذك نكي ال نأ يسعو ) ةريسعلا رومالا

 3 ايارسأا هذه ىدحا لوخد نمل 0 نكي م ) يروةسدلا



 لاجالا ناكتو: - نيفظو || اك دحا ٠ نه ال هيصوش الا

 ماو م م رؤس نه ةيصوش الا امدهاشم نوه.طةسي ال كلذك

 » ىب راكب » يارم دو « هعاي هلو أم » يارس : تايا ممل 251

 ' «ويق بو » يارم وب «ناعارن 8 هيا ارسو « زيدلي ”يارم دلو

 دلع روغسوبأا 2 طاش ىلع ا « ه>غابهلو أمد يارس

 نه ةدس اهلك روصق نال نك ةفلوم شو . َك 00 لحاس

 هكيلف انارثباب زل ةيخ ام ةطاحو مصانلا ضيبالا ماخرلا

 ٠ رحبلا ةيج'نم الا اباذاد ىري نا نكميال نفط ملاشلا

 زيزءلادبعنا طا سلاو ديحلا دبع ناادلا ماقا يارم :ل١٠ةله يفو

 اهنم لقن ُ | ةيرعلا دبع ”ناطلش سلا ماخ خ اهفو اة ناش

 تقولا كاذ نمو « ناغارشت » يار. ىلا قروز يف همرحو وه
 ناك ديجلا ديع قباسلا ناطملسلا نا ريغ ٠ دحا اهيف جي دعي م

 أميف قير ىصالا كديعو نانشز لمع نييدم || ف اهيلا يفاي

 الاو كولملا اهيف لبقئسي ناكو ٠ ةيعسرلا ةدياعملا موسر

 مهر ايز 528 راكلا

 ناطا ااانالوم ةلالح | مف لح دا اهوامو اهد يا ايلا هده

 ىلا داع كتف نالا اماو ٠ (سر ةناتسالل
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 يل زعاو هشرع دياو هرمت هللا لاطا ٠ سماخلا ناخد

 ٠ ةينائملا ةليبنلا ةمالل حامنو حالف رصع ديعسلا هرصع لعجو

 يو ةيظع ةميفن « هحغاب هاوط * يارسف هانبلا ثيح نم اما

 ام ردق دقو ٠ لالا ةغلاب ةسدنبب يبرغلا زارطلا ىلع ةينبم

 دجوتو ٠ ةيناؤعلا تاربللا:نم نيبال ةيناك غلبم | ممانب ىلع قفن

 كل اير ايام ع لكس 5

 ةعاسق ىوس. ام اولخدي .نا.ني.رئازال ن 0 ٠ ةعمت 00

 شرعلا ةغاقؤ .سولخلا ةعاقو.ةريكلا ولالا ةعاقو لا ا

 راد دجوت يبرغلا تيارسلا فرط ينو ٠ ىعمالا يناطلسلا

 ٠ ةيلديصلاو خبطلا قرشلا اهفرط يفو ةصاخلا ةئيزملا

 غي روفسوبلا ةفض ىلع ةنئاك «٠ كي راكب » يارس
 يارسلا هذهو ٠ « يلروغلب » ةلت مث“ يف لوضانالا لحاس

 يهو زيزعلا دبع ناطاسلا اهانب دقو .ضربالا ماخرلا نم ةينبم

 نم نيزباردب طاح لطاشلا ىلع فيصر اهلو ةن وكسف قا نآلا

 ةدمعاب ةنيزم ةريبك ةعاق ىلوالا ةقبطلا يف اهلخاد يفو ٠ ديدح

 دعصيو اضيا ماخر لا نء ةكرب ةعاقلا هذهطسو يفو ماخرلا نم



 .اهلو سولجلل ةميفن ةعاق ىلا يبهتنت لس ىلع ةدنثلا ةقبادلا ىلا اهنم
 ٠ روةسوبلا ىلع لطت كيابش ةدع

 ا ل

 نا نتاطعفتا ارم دعم لحم قاب ةيكاك ينو ادع حا دع

 ياخ هندي »  تيعمو ةيلاع:ةيار ىلع لع « ىوك هتروا 5

 ريتك لارططألا ةعااوا غو  اهتناكمز اهناكبسولعل  :نكوكلا

 ل00 1 رودو' ةيلاعروضق ثاذ قئدحلاو رامثالا

 ةكدبا ارم (نلع تفرص يتلا غلاب ملا ردقلو ٠ ضيبالا ماخرلا

 مع الف, اها يذلا ناطاسلا عاذ دقو نالا اما هينح نيبالم

 ةظفاحم ىلا (مإسس ةموكحلا نا لات اماَو اهررما نم نوكي اذام

 ٠ ةماعلا

 3 سشاطكشب ه نينام 1,5 ه4 ناغارشل » يارس

 ةدع لع لش ءانبلا ةليطتسم رحيلا طاش لع « ىوك هتروا »

 زيزعلا دبع ناطلسلا اهيف ينوتو نجي هناب ةروهشم يثو روصق

 دال  قرالعلنعلا اهف ني“ مث ةناءاسلا شرع نع هعا> دعب

 ةئئم :قتيرتشلعو عسل نع فونب ام ٠ هعا> دعب ٠ اقتل سماّلا



 «© ةه 3

 يناثلا ديملا دبع ناطلسلا بلد ىتلا. يو ٠ أضيا اهيف يفوتو

 ةبيمثا ةريكلا ىارسأا .هذهل + «وبق بوط » يارس:

 ةيطنازبلا راث الا اهيف ناف اهتاب ودحو اهخي رات ثيح نم ةيظع
 مقوم يف شو ٠ ةيوبنلا ةفيرشلا ةقرلاو دصرملاو .فحختلاو

 فررقلاو روفسويلاو هضم. رمي : كلغ فرش .رظناا عبد

 م ٠ هناتسالا نم تيب ةطقن لوا يم ةعقبلا هذهو" 0 يعهذلا

 راوسالاهبشُت ةعفت م نارد<ةطا# هذه. « وبق بوط» يارسنا

 نع ةرايع ةيلذادلا اٌمحسفو ءاومأا ىلع 2 اوربلا ىهج ف

 ريغ نه ةقرقمم روصف ةدع أهيف ةديشم فارطالا ةعساو ةقدح

 ةقيدجلا - :١ ماسقا ةثالث ىلا مسقنتو ماظتنا الو بيترت

 ٠ يارشلا ب * هب راشكنالا ناويد < ؟

 ؤ01 لوالا 1 باوبأ ةعب را نم اهيلا لدي 0 ةقيدجلا

 « وبق كثوك ىلاي » هل لاهو . ئهذلا نرقلا ىهتنم.دنع

 لعد ور دي دملا هكا هاي برقب يناثلاو ٠ ( لحاسلا باب. )

 . 6 هئىششل قوخص » باب ثلاثلاو .(٠ دحلا باب ) < وبقريمذ »

0 



 6« ه4

 عماج هلت لزاخل © ينادي يارس » يف نأ يف نئاكللا نويامهن باب عبارلاو 7

 مسقو خت سمع مش نيوس ىلا 0 ةقيدحلا هدهو 1 ايفوص أيا

 لخادلاو“هعششت قوغص»باب نم واخ دم ضفلا «سقلاف : ضفخن“

 دجيو ةةيدحلا نم عقترملا مسقلا ىلا لصوت ةعلط َنيِهلا ىلا دج

 ىلا .ىرنرو ٠ نييطنازيلا راثا نم سبق ضعب ةعلطلا هذه دعب

 ىلا يد/وي قيرط اهدعبو د : ىلعأ و طظئاحي ةطاحم ةقيدح راسلا

 ةشردمنيمع'ا' ىلا دجوت قيرطلا اذه لخدم دنعو «وبقريمد »

 ةسردم ىلا ايدح ةسردما هذه تاقن دقو ) هب لا كطاا

 ةحالت  نينالا تفراللا نما *ىفوبنطلا لباقتوأ (اغ

 ىلاو * كشك يلا » بأب دجوي هو راجتالا 8 وم ف

 اهراس ىلاو ةقيدحلا نم عفترمل مسقلا ناردج ةحاساا هذه نيم

 ىلا لصوي رسج هقوفو ديدحلا ةكس قيرط دجوي

 رصق دجوي ةميدحلا ءذه نم ىلعالا مسفلا قيسو ٠ لحاسلا

 رصقلا وهو روبشملا « ةناخلك » رصق لفسالا مسقلا يفو دادغب

 «هناخلك» طخ فورعملا ىفناطاسلا فيرشلاطخلا+.ف ءيرق يذلا

 ٠ ةلودلا يف حالصالا نأدب ديحلا دبع ناطلسلا دبع لوا يف
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 .٠ ركسملا نزيك ةىزبالاب اللفتسم) ضصق مق لولا يف ة

 هةر يما الو نايكعم اينما نار دحوي نزلا اذه دنعو

 :!!ةيخيرأت

 ةسةيدحلا نم ىلعالا سقلا يف نئاك--ةب ؛ راشكنالا ناويد

 ند يي“ بايلا اذهو نوياه باي نرد هلخدموأ ةقركل

 4م لخادلاف رضخالا ماخرلا نم نادومت هلو 07 ماخرلا

 راسيلا ىلاو « ةنا>اك » ىن ءئسم ىلا يدءوي أقي رط نيملا ىلا دي

 رئاسلا ىري قيرطلا اذه ءانثآ ىفو ناويذلا ىلا يددوي اي رظ

 اهلا لوخدلاب عسي ال. هذهو ةيدقلا «.نرا ناس » ةسيئك

 هيايو شيوردلا..نرفدم هل لاقي يرض دجوي اهدعبو

 «هم.ششل قوغص 2 بايىلالصوي ردد“ قي ٍظ 5 0 ةناذرضلا 2

 : هير جلا ناويد ةقيدجلا رَدض فو

 تاويد دعب ةنئاك «وبق بوط » يارس يا - ىارسلا ...
 ىدحا ا نم صاخب سيامتلاب الا ايلا لوخدلا نكمال ناكو هي راشكنالا

 لدويو / يفائعلل العلا ةناكملا ىؤود نمو ضخ جال تاراغسلا

 شرعلا رضقو ديجملا دبع, نزاطليساا رضق يارسلا هذه يف



 ا ”لل »

 لع يونحت ةبتكملاو ٠ ةبتكمو ثاعاق ةدعو ةنيزملاو يفاطلسلا
 ٠ |اهريغو ةيمورلا ةغالاب ةريثك ى كو ةم رهلا تاراولا نمفالا ©

 كيقيقلا الا يشو ( ةفيرشلا ة و را ) ةعاق أضيا دحوتو

 نم رشع سفاخلا يف ناطلسلا ةلالج هروزي يذلا فيرشلا

 هاروو :ةئس لكيف رهاب لافتحا هل ماقيو كرابملا ناهضمر روش

 للا نم ةبق هلو دادغب رصق دجوي يارسلا يمنا نا

 دك يناعلا فمتملا

 لخدبو « وبق بوط م يارش ف ناك يناهعلا نوتذ

 ف عوبسالا مايا 5 تفي وكو * ةم شل قوغص 1 نم هيا

 ربظلا لبق فصضصنو 8 ةقللملا ند فيضلا لصف ٍفو ر ,مضلا

 شورغ 6 لوخدلا مدد رولا كعب فن فاصلو 2 ةءاسلا 5

 رآثآ جاف دحو" مق نيوسف 5 نوما ميتا ةينامثع

 هيف و «ىنيضلارصقلا 2 هل لاقيو ةيمالسالا ع 0 انصلا

 ٠ ىنائملا فمتلا لصا وهو ةيمالسالا ريغلا ةهدقلا راثالا



 « 5و » 7

 ينيصلا رصقلا 33

3 

 ةيمالسالا مئانصلا راثآ نم

 فلا داوسلاك ةيمالسالا ةيعانصلا راثالا نم رثثك هيف

 ةيمالسالا دالبلا

 دب يناععلا فمتلا

 ةيواعو ةيضرا نيتقبط ىلا فحتلا مسقني -- : يدوم ةروشإ

 راثاو"ةيدقلا اها ةفيدمازاثارددتوت انفو جيم فوزا و 0

 ةروذحلا راثالاو نب روشالا راثاو ةْيسلا راثالاو. ةيئانباا ةسدنهلا

 ىلوألا : تاعاق مادؤ لع ع ىفف نامورلاو نانويلا يامر نه

 . سما راثالل'ةئلانلاو ٠ ةطنحلا داسحالا ناتصصخم ةناثلاو
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 1 ممم مح عطس ل انو نيج همس عا

 ٠ اضيا ةطنحلا داسجالل ةسماخلاو ٠ انيثا راثال ةعبارلاو

 ةيبارتلا يناوالل ةنماثلاو ٠ ةيئانبلا راثالل ةعباسلاو ةسداسلاو

 ٠ اهريغو

 نيينادلكلاو نيبروشالا راثا اهف ةيولعلا ةّقبطلاو

 سكالاو ,تاكوكسملاو :نماوجلاو سامنلا عطقم نيب رصملاو

 نيي روشالا راثال ةعاق : تاعاق ةدع ىلا مسةتو ٠ ةيدقلا

 ةءاقو ٠ ةمئسملا راثالل ةعاقو ةيرصملا راثالل هعاقو نيينادلكلاو

 ةيناثويلا ةروفحلا راثالا ةعاقو . هاني ررشألا

 ٠ ةينامورلا راثالل ةغاقو

 2 35 راغكالا ع دى

 ةينائعلاةموكحلا لاجر هيف لثم لحي نع ةرابع فحتلا اذه
 لثمت ليثاغ ةدع هيف دجوت هنا ي١٠ يناثلا دومه نااعاسلا دبع ىلا

 وهو ٠ ةيذقلا مهسبالمب ءالعلاو ٠ ارزولاك ةلودلا لاجرو ركسعلا

 موي: لك حتليو ةعاززلا ةاراظنء ناب « يلاديم تاد يف ناك

 مسرو روطلا دعب © ةعاسلا ىلا روظلا نلقاك ةعاسأا لو
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 عوبسالا مايا ةب ةشب فار 95( 518 : وهاس موي يف ىف لوقا

 ٠ :ةراشرغ

 * يناثلا مسقلا

 « ىلغوا كب » و « هطلؤ »

 نم يبرغلا لامشلا يف نئاك ةناتسالا نم يناثلا مسقلا
 هل لاقي اهعشس .ةعفتزم ةيار نع ةرابغ وهو ٠ ىهذلا نرقلا

 5 نالوا لجالو « ىلغوا كب »اهل لاقي اير « هطلغ»

 عراش كانهف :ديدجلا رسجلا جرخم دنع يراقلاب فقن اهئايحا ظ

 عراشلا اذه لوا نه نيالا بناجلا ينو « ىوك هرق »يدب

 ةرادا فيصرا دعبو ةيمومت يوابق دع هيف فيصر د>وي

 يديرك » كنب هاجت رسيالا بئاجلا يفو « هنويل يديرك » كنب

 اذه رخآ ينو ةصزوبلا م قيرط مث( لوقزق ) دجوب # هنويل
 فقوم شنو “ ىوك هرق » نادبم اذ لاقي ةحاس دحوت عراشلا

 مسقن انه نمو هلك مسقلا ءاحنإ يف ريست ىتلا ياومارتلا طوطخ

 ؛”تالاشتم ةنذلف لاا



 « #7 م

 هرق» ناديم نم لوالا َ بلا بخ ا (انثاب مساق) ىلا 6 31

 ىل كيش 2 0 « يناثلا مى تحأ#

 نار »ا عد د" تاق 1

 (اثاب مساق ) ىلا « رك ةرفم نادم كر

 11 9 نارتف ولف اين رع ةفانسلا لوظ

 راسيلا ىلا هدب دجي 4 ىوك هرق » عراش رأملا زاتجا اذا

 اذه: يف راس اذاف_كانسأل.أدبم وهو ىاومارت طخن هيف اعراش

 هل لاقي دجسم ىلإ .يددوب اقيرط نيملا ىلا دجي الياق عراشلا

 يد:وي رخا؛ قيرط دخون قيرطلا اذه 2 عماج يب »

 دجوي نيقيرطلا نيذنه نم ةريصق ةفاسم ىلعو ٠ رعبا ىلا
 جرب ىلاو ( سيلا قوش) « يرازاب هنبشخيب » ىلا يددوي قب رط

 لروويشسم ىلا رتانسلا لصي 55 نم ةفاسم دعبو . رووتسملا هطاغ



 ف ف م مص همم همم هممع همم و همجو همم وم جم جو همس ع مس مم عمو هوو عع ع ع عل علم عع نم وو مس

 يب رعلا زارطلا لع ةينبم ذام ةكرب و* "وبق بذع) عم اج هل لاقي

 8 ينو ياومارتلا طخ اهف يبهتني ةحاس - اذه يفو

 ةردحتم ةعاطدجو) ةحاسلا هذه نيمب ىلاف ٠ ميدقلا رسجلا دحوي

 نيب امو «ىثأب هين» عراش ل متو را كسلا عراش ىلا يد ءوأ

 لخادلاو تارانفلا ةراداو ةناسرتلا دجوت رسجلاو ةعلطلا هذه

 ٠ رخاويلا فيظنتل ةدعم ضاوحا ٌةدع ىري ةنادرتلا ىلا انه نم

 نا ىلع لمعلا اذهل صصخم ةناسرتلا نم مق الا اذه امو

 رئاسلا جرخ اذاف ٠ رخا لح ين ة:ئاك ةياصالا ةئاسرتلا راذ

 « ناز قرا وت انتللا لس طرا

 ةيازعلا دوني ل 50 ةخاتلا هذ راضون ل
 ىدتو ةيدرعلا ةزادقت رد عما 0 9 عماج لما دعبو

 ةناترتلا ىلا لذدي ةراظتلا هْذَه راد نمو. «.هناخ ناويد »

 دجوي ةيرحنا ةراظن. هاجتو * حابم ريغ اهلا لوخذلا نكلو

 ةرادحتع ةَعلظ دحوت ةراظتلا دعتو '(اشاب مساق )هل لاقي عّراش ظ

 * هي رحم ا

“4 



 اخ ل هرقل

 يناثلا كلسلا

 يك يش ىلا 4 ا » نم

 ” الآ ١ ىلا 5 نم ايزقت ةفاسملا لوط

 تارا_ةلاو ةريكلا قداننلا هن دجوت. كالسملا اذه

 هرخا ىلا هلوا نم مارتلا هيف ريسيو ةمغملا ةي راختلا تالحلاو

 دن ادباا رادع” ردض ىفف 4 مك رق » ناديم نم يدتببو

 طخ .كييبلتم انه 5 ءام 1 هل>دم يف عراش دجود

 عراشلا فطعنب لحلا اذه نمةريصق ةفاسم دعبو ٠ ياومارتلا

 ةردحتم ةءلط نمالا بناجلا يف دج وت فطعتملا دنعو راسيلا ىلا

 ( ىلاعلا فيصرلا ) « مريدلاق كسكوي » عدت تاجرد تاذ

 ب11 عا ىلإ, دجوت ةريبضق  ةفاسو :ةعلطلا دعبو

 تاجرد تاذ ةعلط مث ةينائعلا ةتسوبلا اهيلتو ةيواسنرفأا

 جرعتم لكشب



 «/ ا/ةه »

 ةوفوموومول

 ةيواسنرفلاةسنوبلا ماجن اسيلاىلاو:ارتلثنا ةياص
 تارادا رئاسلا زاتجا اذاف م ةيناملالا هتسوبلاو ةيننورلا ةئسوبلا

 ٠ ينائعلا كنبلا رك م يف ةيظعةيلاع ةيانب وي هذه ديربلا

 كبط د فنيععلا ىلا ىوترطلا فعن م لوضانالا كنب يلئاي هدعنو

 ةعاطلا هذه لوا ينو « ىسوم ىحقوا » ىدت ةفيفخ ةعلط ىلا

 « يرازاب هنب شن » ىلا يدءوي 4 رط رسيالا بناجلا ين دجوي
 ىلا يدءوي وهو ردنكسا عراش اهرخا ينو ( سيمخلا قوس )

 ىدن ةب رثهدعب و( لوقرق) رفخ عراشلا اذه باجي وميدقلارسججلا

 مساق » ىلا قيرط دنت ةبرقلا هذهنمو « ناتسرازم كشن وك »

 رع مث هطلغ جرب ىلا تيدءوي قيرط لوقرقلا هاجنو ءاشأب

 ىري ياومارتلا عراش جرفتملا كاس اذاف نيتبرت نيب ياومارتلا
 ياومارتلا فطعنيو "ىلغوا كب » ةيدإب ةرئاد عراشلا ردص يف

 نيمعلا ةهجلا ىلا ذئئيح :زوكيف ىرسلا ةهجلا ىلا اماما نم

 ريسي يذلا عراشلا اما( هطلغ ) جرب ىلا اضيا لسا

 ةيدللا ةرئاد دعو « ناتسربؤ » عراش ىب عدي مامقلا ليغ هيف

 ةلاكو: ببكمو يواسنرفلا داحتالا ةبعمج ةرادا دخوت ب ني
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 ٍفقدنفمظعاوه و « ْسالاب اريب » قدئفو اكيرما ةرافس رادو

 » يثابدبت » ةفيدح ىذتو ةيدإلا ةقيدح هيلت مث ٠ ةناتسالا

 مبيع لوينأاتس ام م م.دقو يبهذلا نو |او ةناسرتلا ىلع ةلطم ىف

 عمتجو ربظلا دعب ميد لك يتيسوملا ايف حدصت فيصلا لصف

 هذه ىلئاقي و ٠ نيينطولاو ناجالا نم نيهزنتملا تاعامج اهف

 نيمعلا ىلا قب رط: كانبف ٠ ىلوالا ةّمبطلا نم قدانف ةدع ةقيدحلا

 طخ هيف دعما « يشاب هبت » عراش هلباقي « ليذوتلا » ىلا يدوب
 ثيحي نبرطلا اذه لذدم ماما راما فقو اذاف ياومارتلا

 عراش هنيه ىلاو ةقيدحلا هراسإ ىلا نوكي هءارو قي رطلا نوكي

 ليلو فييرا قةنفاو للاخ وك قددف# ذل دب اود كياقنو

 ةنك1م اة تلوت هنم ةفاسم لعو ٠ ندنل قدنفو « هثرام نوب »

 دجوت ب راسيلا ىلا -: عراشلا رخا ُكيسو زيلكتالا نيلسرملا

 « رازاب قلاب » ىعدي عراش ةرافسلا بناجيو ارئاكتإةؤاغس

 *6« يارس هطاغ » ناديم هل لاقن لحم ىلا لصوي قب رط اههاجي

 مث.( لوقرق) ارفخم نيملا ىلا ىري قيرطلا اذه كالاساف



 . ا/ا/ )

 فصتم 'ي ةمقبلا هذهو .٠ ةروبشملا ةيناطاشلا ةسردلا ةيانب
 ةفاسع ةسيئاطلسلا ةسردملا دعبف «ريبكلا ىلغوا كب ».عراش

 قدنف ) « ناياتاقوط » تالحمرشيالا اجلا يف دجاوت ةزيصق

 نيالا كااجلا 1 تالوملا هذه هاجنو ( ةوبقو يئاواحو معطمو

 دجوي كانه نم ةريصق ةفاسم ىلعو لوضانالا ناخ.ىدي لحم

 "« يعمأج جاغا » هدعبو « نويئدوا » ورئايت رسنيالا ناجل يف

 ىشنسملا عراشلا ىبننم نو نانويلا ةيلصنق رادو رجلا عماج

 « يل وص ميسقلا» ميسقل ءام احل لاقي ,ءام ةكربو 'يوامثزفلا

 هب يلوم ف وان ةسنك هيف عستم عراش ةكربلا هذه ةاجتو

 راسدلا' لا قيزظلا فطعني كاتهو لوقرق دج ةكوبلا دعو

 ينو اشاب: سايا عراش تانيه - فطعنملا دنع رآلا دف

 عراشلا قرفم زاتحا اذاف ايناملا ةزافس ناد دوت عزاشلا اذه

 يهو ميلمتلا ةحاس ابهاجتو هيجي وطلا ةلشق هنيع ىلا دير كلا

 ميسقل ةقيدح عدن ةقيد> ةلشقلا دعب يتاتو ٠ هعساو هحاس

 ليمح رظنم تاذ قكشلا ةعبدب شو 0 ىد هحغأب ميس 2

 يتلا نكامالاو يبهذأا نرّةلاو روفسوبلاو هي » رحب ىلع لطت
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 ةيانبو ناديم اهدعب و نمرالل ةبرت دجوت قيرطلا قرغم دعبو

 لصيو « يتااغنب * لحلا اذه يف عراشلل لاقيو ةيب رحلا ةسردم

 يدوب. نيملا ىلا اهدحا نيقيرط ىلا ةريرحلا ةسردم دعب راملا
 هأديقرلا لئلالعم 88 امف دجوت ثدح « شاط ناثن » ةلحم ىلا

 ٠ ىلشيش عراش وهو راسلا ىلا يناثلاو ٠ ةلودلا لاجر ا

 عراشلا اذه عي رئاسلا راس اذاف ياومارتلا طخ هيف دتمو

 هدغب و كب ناثع ونيزاك نميالا بناجلا يف ىزيي ةريصق ةفاسم

 ثرحي « ىوك ىرف » ىدت ةلحي ىلا يدءوي قيرط راسبلا ىلا

 نم ةريصق ةفاسم دعبو ٠ ةريبشلا ىتوموب ةعج لمعم دجوب
 لافطالل ينازنعلا شتسملا < ينملا ةهجلا يف - دجوي وني زاكلا

 ماتخ انهو ياومارتلا فقومو « ىس هناختسخ لاغطا ىيلنانع»

 كالسملا اذهب قتلي و ٠ :يناثاا كلنسملا

 رخاقيرط



 « ا/ نبي م

 هناطاسلا ةسردملا ىل ٠ ى 0 هرقل ره

 رخام ا هلوطو

 طخ ًادس تح 4 ىو هرؤ » نم قي رطلا اذه يدتبي

 ياومارتلا فطعتب ةريصق فا كعبو «ىلغوا كب 2م ياومارت

 « مريدلاق كسبكوي » ةعلط نيالا بناجلا يف دجويف, رابلا ىلا
 دحويهعلطلا هذه سار قو ةريثك تاجر د تاذ ٍشواه رك ذ وامل

 ٠ شيواردلا ةيكتو ناملالا يدان هيفو ريبكلا «ىلغواكب » عراش

 رئاسلاف لينوتلا ةحاس رامدلا ىلا دجوت هبكتلا هذه دعبو

 نيمسلا ىلا د روك ذملا « ىلغوا كب 0 عراش ف منن هذه نم

 هسردلا هبيفوب«لوي ىني» ديدللا,قيرطلا كل لاي

 ةراغس راد دجوت ناكللا اذه نم ةريصق ةفاسم لعو ةينامال
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 « رسم ىل هما » رغو ايسور ةيلصنق راد راسإلا ىلا مث جوسا

 قب رط رم |١ اذه لباقي و « سالاب اريب » قدنف ىلا لصوي وهو

 ة ةو قيرطلا اره يفو 3 ُى اع جياق عماج ىلا يدءوب

 «مو طةوط» ى ءَّذي قب راخ ع مهب رادذاا د دل امءاصنق رادو

 " يقول عانس سك هيفو هتسوبلا قيرط ىعدب: قيرط 3

 ّ دجوي 3 لو 0 1 1 كععيو »6 5 ا

 عراشلا يد ' ور اهالكو كيدنو عراشو رس 0 عراش راسلا

 ريهشلا ةنايف راب دجوي كيدنو عراش دعبو « ىثأب هبت »

 مح دجويو #٠ هشرام نو: » نزذو يناملالا رازابلا نزنمو

 عراشو هدنالره هلا راد هن ولا قب ٍرظ دعب نميالا بااجلا

 اتيلدنق رادو أسارف 0 راد هيفو ماسلا ةسن وهو اننولوب

 قر عه دعبو «ناو ظنا 9 يا ةساككو ايلاطيا ّة ءاصنق رادو

 رفخمو ةئاخي وطملا يدوب قار غو ة يي دحوت عراشلا اذه

 يأس هظاغ نادم ثيح ةداطاسلا ةضرلا و



 لا

 < يجد
 ىوك هرق نم دتمم ضرالا تحن رم نع ةرابع لينوتلا

 هيديدح طخ هيفو .ريبكلا «ىلغوا كب» عراش قئاوا ىلا

 ةيراخم تانكام ةاطاوب رجتتابكرم هيلع ريسلا جودزم
 كانه :ىشنا دقو ىرخالا ىلا ةدحاولا ةهجلا نم باكزلا لقنل

 كي » عراش نم مسقو « مري دلاق 5 » ةعلظ زامتحال

 ٠ !ردحتم ايلاع.ناكملا كاذ نوكل ريبكلا « :لغوا

 #*” هطلغ 3 د

 كي هم سأزيف نيكيدنولادبع يف ءىذلا لئاه جرب وه

 ةرعأا هذه ولَعو مسالا اذه. ىسم عسملا عراشلا قيرط ف 4 .يلفيا

 نوكسف:[نتم 32 جربلا واعو راتنا ١١ رحب | معس نمار ايتعاا#

 ةناجسالا ده اشلااهمو“ كفا 116 ؛ رحبلا حطس نما تاما هولع

 فاشتكال اكس ةموكملاةهءاعج باسل انطوةيعرا 0

 لوخدلا نكميو ةيبرملا ةراظن يف قب رخلا جربك ةنيدملا قئارح
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 « رم“ م

 د للموقع شو رغ ةسمح نع دي زت ال لل كرب هللا

 ءارذخ ايف ميقي ةعاق هلا يجّنت ةجرد ١17 وهي ةبك ىع لس

 يفتبش !ران اوأر ىتم مهنا ءارفخلا ءالوه ةفيظوو ٠ قيارحلا

 نر راما ارا تقزلاب ناك( اذا ةبار جربلا لع نوضإر ناك

 نيتمالعلا .ىدحا روبظ دنعو اليل كتفزا | لر ةتا ذأ اهنا

 افلا ردلل ةمالع «هيداجا»هل لاقي لحم نم عفادم ةعيسقلطت

 ةذفان ةرشع عبرا ةروكذملا ءارغلا ةعاق ينو ٠ ءيفاطملا ةقرغل

 اهلل مجي لكشلا اذهب اهنوكو جراخلانم ةعساو لخادلا نم ةقيض
 ٠ اهءاسقا عيمجي ةناتسسالا ىرت اهنمو اليمج ا

 ففلا دكا ةغازسللا

 شاطكشب ىلا « 2006 » ناديم نم

 ا تيارا + ايرقن ةفانيملا لوط

 0 ل كيلا ذل ىوكاشنت ف ناديم نم وئاملا
 يدءويت هناكعوم » هل لاقيو نميالا ف رطلاف نيعي ٍظ - ىلا



 « ملا“* م

 ىدي رسنالا قيرطلاو نخاوبلا تاكرش تاراذاو كرككلا:ىلا .
 عماج دجوي هرخا يفو ياومارتلا طخ هيف دتو هطلغ عراش

 ههاحلو كركلا ىلا يد ءوب قبرط هيليو انيم اشاب يلع جبل ,ء

 6 يارس هلطلاغ » ةحاس ىلا يدءوي ردا قط ددحوي

 ةلمشق مث « هناخ بوط » ةراظن دجوت قيرطلا اذه دعنو

 برشب وةعاسلا 9 اوك 9 5 مكاق ديده نم ىء *ةايادب ةظاحم

 لخغا اذه از اذا ن ناطلسلا هيف ساجي ريعض رو 5 زباردلا

 ةيئلم.:ىلوالا .ةكربلا ٠٠ ناعكارب.. ةحاسلا هذي قرط الج وأو
 25و ىدتو ثااثاا دحا ناطلسلا دبع نم يبثرعلا زارطلا ىلع

 : ناكرا ةغب را تاذ يو ًاثيدح ةثبم, ةيناثلا: ةكربلاو ةناحوط

 لو ةناخوطلا ةراظن لماعم لحوت هءاروو هناذي وطلا عماج

 ءأم ةكربوةيناطاسلا ةلئاعلا روصفق دحوت كانه نم ةريصقةفاسم

 يئاتكب » ممساب :نيفورعملا شي واردلا ةبكت ةكربلا:دجب“قأثو

 الباقيو )04 شاطابق » لك | دوت كانه نرد ةفاسم دعنو



 « ملك »

 أنه نمو ةدلاولا عماج دوي هلانهنم ةفاسم دعب و «لوقرق# فخم

 جرب مئاق ةطقناا هذه فو « هحغاب هأوط ٠ يارس ةئبا يف دعت

 يناطاساالبطصالا دجوب جربأأ اذه هاجتو « هجغاب هاوط » ةعاس

 دنجوت ثيح ميسا ناديم ىلا يدءوي قيرط هراسي ىلاو
 ةراعسا راداو:يركسشملا :ىشتسملاوةيركسعلا قيسوملا ةسردم

 كلمنا اي لاول, قانشواؤزم كو » ىدت ةبرتو ايل
 زافلا لمعم هيفو ( يتلاغنب ) عراش ىلا يدوي عراش يناطاسلا

 دجوي عراشلا اذه دعبو :« هل 45 شاط » منمأب ةفورعملا ةلشقلاو

 [مماختب .ةمئاق يارسلاو « هحغاب هلوط » يارس باب نيمعلا ىلا

 دعبو يناطاسلا خيبطملا راد دجوت يارسلا ىبتنم يفو |عمطظعو

 عراشلا اذه رخا ينو شاطكشب عراش ىلا رئاسلا لصي اذ

 1111 اييصدر رضوا مل اب رطز «لوقز» رطب
 زلنا كضارتس ىلا : قوي راسسلا ىلا قي درط هن ةفاسم لعو

 ل“ ىلا دتع ياومارتلا طخ نا ىلع ٠ ثااثلا تالسملا ماتخ انهو

 1 ١١٠١ شاطكحش نع دعبي وهو « ىرك هتروا »

 ل
.- 



0» 8: « 

 يهذلا ب يفوكلا

 «هناخدغاك» يداو ىلا ديدحلا رسجلا نم + يبهذلانرقلا لت

 لحاسلاو لودذاتسا لحاس هللاقي يبرغلا يبونجلا ل>اسااف

 « ىلغوا كب » لحاس يب رغلا يللامشلا

 لوئاتسا وخال

 : قا م ىرغد ماسقا وا ءايحا ةينام ىلع لّقشل لحاسلا اذه

 وتمرتاانه اين هنيالكملا نيع» .ةعانلا ل

 ةده( ةيع قا فنض لك نم هكاوتلا لقت كلا لالا

 .نطملا باب« بف نذر اا لاف لع لن اس
 ىا ىجيرلا ةرادا اهراو## دجوت ةاكسا - ىل اج ب

 ا ٠ ناخدلا رصح

 د.شملا ةسماخلا تلا حف يف يح -- «وبق أيا »ا سم

 مماجلا ىلا لهذي انه. نمو ميلس 2 ناظلسلا عماج اهيف

 5 روكا

 نزلا نرق طاش يلع هب دجوت يح - رانفلا <



 هما »

 سم مومو مم مم وم مومو وم موو ومما

 ةسردم دجوت هللا لخاد يفو ٠ رظنملا ةليمج ةحاسو ةوبق
 ٠ اهيلا راشملا ةيكرب راإلا رادو مورلا ةيكري رطب

 ٠ دوهلا هلع طالب -ه

 ةهج نم ويلاتسا ةيأم 1 م اوس ا ونا[ 1

 : ىهذلا نرقلا

 شيارطلا لمح* لجلا اذه ىف ددويو - رادرتفد -1

 ٠ يناعلا

 لخاش نم ةلكسا :رخا ب يراضنالا بويا يبا ب

 ٠ اهركذ ين أيسو لوبناتسا

 0 ىلغوا كب 0 لحاس

 : .ءايحا ةعب را لع لقشلو

 يا ةب رغلا ةهجلا ف نئاك وهو -- اع مساق -أآ

 يح افرمو 0 ٍيلاديم قوا 00 ند زكا نه جرو ةناسرتلا

 : نا ةعاا ةي للا قيشلا هيف وسرت اذاب مساق

 موازلا رشكالاب هنكسي يومع يح - ىوكصاخ -؟
 دوهيلاو ٠



0 02 2 
 ةاشقو 2 الا ةسرد٠هيفو ح 7 اتي يع 26-

 ٠ ةييوطلا در <
 كانهو يبهذلا نرقلا يعدم وهو - « جاغا.هرق» تو

 « كب ىلع» و « هناخدغاك » يروم بضم

 26 ديدلا رسجلا 6

 لوناثسا نيب ام ةمبملا لاصتالا ةظقنوهرسجلا اذه

 ةنأاتسالا ماسقا نيب اه كرتشملا دكرملا وهو «قغوا:كبور»
 ةراملا ماحدزا هيف دتشد كالذلو ٠ اهل ةرواجلا ىرقلاو ةثالثلا

 ارتم 5 ٠ وحن هلوطو ٠ ىهذلا نرقلا لخدم ينف هعقو ماما اماد

 ةثالث ىلا مسقنبو ديدخلا نم دءاوق ىلع بشلا نم ينبموهو

 طسولاو ناتباث نافرطلاف هطسوو هيفرط. نع ةرابع يف ماسقا

 ىلا هنمو يببهذلا نرقلا ىلا بك ارأا رورا حشتفي هنال كرحتم

 سلا عولط لبق وا ليللا يف الا حتفي الو ٠ .هجراخ

 لك ىلع عبرف رسجلا اذه ىلع رورملا ممر اما

 برب يبهذلا نرقلا ةهج يف هفرط يف: د-جويو *.صخت



 « ملغ »

 ةيراخلا نفسلل ةلكسا يلغوا كب برقبو يرجب مامح لوباتسا
 روفسوبلاا,ةهج: يف هفرط يفو ٠ يبهذلا نرقلا يف ريست ينلا

 "ولا رست ىتل ةيراخبلا نغسل ةلكسلوبناتسا برق

 ىلع ريست نفسلا دلل نسب : ةيريخلا «ربثلا ئدتوكويتا لو

 لعريست اهضعب ورضخا الع اهنم لك مفرتف يليأ مور لحاس

 مفرت ىرخا نفس كانهو رمحا الع مفرتف لوضانالا لحاس

 لع ربت اهنا ىلع ةلالد, اغم تقو .يف رضضخالاو رمحالا نيماعلا

 ةرطا يا «قازةيز  نفنس اهل لاقيو نيروك ذملا نيلحاسلا

 ىرخا ةلكسا « ىلغوا كب. " برقي دجوتو ٠ لحاس ىلا لحاس
 يضاقو ».اشاب رديجو ءارمالا رئازج ىلا ريست ىتلا نفسلل

 ' ةيريمألا:ةصرصخلا ةرادإلل غو ,رادكساو ؟ ىزك“

 6 كلاقلا مسقلا ع

0 

 ىلع ةنياك ينو. ٠,رادكساوه ةناتسالا نم كلاثلا مسقلا

 روفسوبلا قثلع دعو: ىنورب يارس » هاجت يويسالا لحاسلا



0 

 ةلشقو هاير ردي> ةير 0 رق ايو نو سرترملا 9 سم سمح 007

 امناكس ددعأما ٠ ع زوق » ةيارق اهلا دق دا

 نم. فالا ةسمن الا: نوللسم رباك افلا 8: وال نيب خوارتيف

 ىني > اهادحال لاقي نيام 5 نوميعي ءالءودو :نمرالاو مورلا

 0 رسم الايس“ » قىرخاألاو 3 1

 اهأشنا ةناع 60 عماوج ةديدو اذكتما 2 دحوتو:

 .٠ اياكك دعو: سئانك تالث. "اضل :اهفول ل طال

 ةريغص نفسف مننا اذهو لويئامدا نيب ةلضاوأا : ةظّشاو

 قامت: كم. زيت. نو :ةةيريخا ةكرشلا اها ات

 ةمدعم ديعاوم فيي 0 ىلغوا كبت“ هيل ديدجلا رشا >

 عطقنو ٠ ةرخآب موتا ىد 'ةعاس ٌفصن'رعال ثيحب هب راقتم

 نا ىلع ةعاس فصنب رايك ءاور نب جفا سلبا ريو هفاسملا

 ذاءروفسوللا نايثجالا نشانلا ابك ريةيصوصخل قواوز كا

 اهدحا نبقي رط ىلا لص زادك لكنا نهم جراخلا 5

 ةبارق ىلا ينددون وهو زوفتنؤبلا رانك لع !'دقم راسبلا ىلا
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 «ذؤ٠.
 2 1 00 _ 23 0 يَ 7 كوول . 2

 رايح ىنشتسم ىلا ةلكدسالا نم دع دمر اذكشلالا دقو

 يعدي | روم ناسلا ىلا د عراشلا اذهيفكللاسلاف ٠ اشاب

 اذان. لخباسلا ىلا ١ دعم اةيرط نيعلا- ىلاو « عماج مس ةلكسا »

 روت رق لل الصيب (ئررطلا اذه دعب ةريصق ةفاسم زاثجا

 ؟عماج اجيني» هل لاقي دج «ليعلاا ملا ىربو رسال .بناجلا لع

 دما ناطلسلا ةدلاو هتناب حي رض هيفو نيتنذأم وذ وهو

 لاقي رخا عماج دجوب ةريصق ةفاسب عماج + ةاذه دعو ٠ كاان

 قرع 3 ال1 تاتا نادك دعو تدل تا

 دجوي مامالا ىلاو ٠ ليلا قوس يا ”ىرازاب تا » ىلا يدءوب

 ان 7 0 للاب الا# وبارطلاف نيني نيب زيغص عماج

 ناطاسلا عاج ىلا لصوي نمالا قيرطلاو رادكسا ةبرت ىلا

 ةررت ىلا دتو كانه نمو ةيعافرلا ةيكت ههاجتو ثااثلا دما

 ”00 00 او ىو ةروهشم. ةبرتلا هذهو ٠ اضيا رادكسا

 : 1 هلع الحس تالعو ولالا ورسلا رش ايف وغب
 يدءوي اهالكو اهركذ مدقتلا ناقيرطاا اه اهنم نانثا قوام



 « ها »
 ك0 ل

 ؟ < لزوغلب» » ةعلط ىلا يداوإ قرغلا ا فر 3 ملاو راكبا ل

 ردي> ةيرق ىلا يدعو يناونجلا ايورفلل أماو « غغاط معدو

 ٠ ةبرتاا طسو يف ريو اشاب
 ةجرم ىب 4-0 9 0 ايلاىلا دجوت ةبرثاا دعبو

 ةنعلتاا ةلاشقو ثا 5 ناطلسلا عماج نيل | ىلاَو اشاد رديح

 لخاديفو :اثاب رديح ىنشتسم مث ةيركسعلا ةيبطلا ةسردملا مث

 يف اولتق نيذلا زيلكتالا دونجلا ايف نوفدم ةبرت' ىنشتسلا اذه

 دودح يات انهو ٠ ةنائعلا هولا يا ف منرقلا برد

 « ىج هل » : ناتاكسا ردا لخاش لع دجوتو «نادكسا

 «هنييلملا جلاش وادع نخل «ىبس هلكسا مرح مو

 4 ةناتسالا يحاوض د

 ةرابع ةناتسالا نا باتكلا اذه ردص يف مالكلا مدقن

 عجراف ءاسقالا انركذ دقو اما اهيحاوضو ةثالثلا اهماسقا نع

 تاهزنتمو ركاسدو ىف نع ةبانيك يو ,ئعاوض'ا ىلا نأ

 روفسوبلا فافض كالذ يف لخديو ٠ فايطصالل نك اماو



 ن ناوي لر

 نم هك هاو 9 مق ةييلك نا :هع ةياصالا ءاسقال

 ْ ٠ عبا وتلا

 36 لوبناتسا تاقحلم 4

 ةيبونجلا هيتيح يفف ل د 'مسق نم تازتعأملا ناكم اما

 لحاس يف « هلق ىدي» نم دتمت ىلوالاف ٠ ةيبرغلا ةيلامثلاو

 نم ةيناثلاو «ةكيشت تا يدب ناكميلا همسي

 يهذلا نرةلا لحاس ىلع كب يلع عندا ملا فا يئارو

 5 « ةخيكشت :كشنوك » ىلا « هلق ىدي » نم

 ىبونجلا هرءرم رحي لحاس يف ةنئاكلا لوبناتساتامحام

 قىرذل , فوري نوني ز >اهرذ تالا سما ىرقلا نع ةةرابع

 : هحاكشل فايتركاول هل لواط وئام عم نالظتو فرك

 نيعب را . ءره ةفلءوم ةريغص ةيرق - ينورب نوتيز

 ضعب هيف لمعت ةموكفلل <ناكيم لمح اهيفو اب يسمح وا

 ٠ شيل ةيب رحلا تادعملا



 1 فرش اه
 511110 ا ا 222333

 نيرشع |ماكس ددع غلب ةريبك را ىوك ىرقم

 دورابلا عنصل اهدوا ةموكحل نال يعم أمفو سوفنلا ند ذل

 نوهز :نعأأ اهيلا ف اد 35 رفلا هذهو . ةئقالا عنصل رخالاو

 9 عوبسالا يف ةمول 4م ول وم مايا ف فوصلا لصف يف اريثك

 أاهيف تدقع ىتلا ةدهاعملاب ترتشا ةيرق < ونافتس ناس

 برالارئالغ 180 ةنسس رام ” يف ايسورو ةيلعلا ةلودلا نيب

 ٌمدهاهعءتيغلاهدهاعم يو 1 تقولاكاذىف نيتاودلانيبت رج ىنلا

 نمةنب دملا كلت يف هتاسادح تدقع يلود رع اوه ف تيما ىتاانيلرب

 كراس ةتساكزب اهسفن' ةئسلا نمو لوي الل رس

 ىلوالا ةدهاعملا هيف تدع يذلا تسلا نا ددصلا اذه يكذب

 نالا هل سلو .هتمدبف ةقعاص هيلع تضقنا دق ةيرقلا هذه يف

 أيف عمجا ناب اريخا ترهتشا ىلا ث ابسفن .ةيرقلاو ٠ رثا اهيف

 ةئثداح ؟رثا ىلع نايعالاو باوذلا ىتئيه نم فلءوملا ىلا ساحلا
 ةناتسالا ىلا ةيرلا شيج فحز امدنع 109 ةئس ليربا ٠

 ديلا دبع ناطلسلا ماخ ررقو اهب تكاوش دوج اونا 31

 سماخلا ناخ دمح ناطلسلا ةعباو يناثلا



 « ة4 »2

 كم0

 000 ا سو رت هتان طي وق يرو
 كشنوك 2و «وزافتس ناس» نيب ةنئاك شو دحالاو ةعملا مايايف
 - « هحجشل

 يف .لوبناتسا تاقحلم .رخا ب « هجكشت كشتوك د

 ٠ ركذلا قت: يش اهيف دجوي ال ةطيسإ يو ةيبونجلا ةهجلا
 رحيلا يف نيقيارط نم ةناتسالا نم نكامالا هذه دصقنو

 ديدجلا رسجلا نم ريسأ نفس ةطساوبف رحيا يف اما ٠ ربلا يفو

 هيتاعمو وبق ينيو وبث موقو ينورب يارس ماما ةرام ةطلغ ةهجي

 ديدج دكَس ةطساوبف ربلايف انج وبك دللرتلاو هلق ىديزو
 ريو 'يلاعلا تابلا عراش برقي. ىج هكرس ةطحم نم هئردا

 ٠ اهنم لك دنع فقي و ىرقلا كلت ,نيب راطقلا

 6 كب ىلع يداو ىلا يارسنا ويا نم د

 تاؤيإ

 لل ل نو ةيبرفلا ةيلامشلا ةهجلا يف ةنئاك ةريبك ةيرق

 هب ةفورعم يو ريبشلا هيسراصنالا بويا يبا عماج اهيفو
 ةيراخب ةنيفبسب ارحب اهيلا تاهذلا هنكمي ةيرقلا هذهىلا هجونملاو



 «خ«ة 6 ذ

 < هلماف ' ةيج يف ديدجلا رجلا نم نم يبهذلا نرقلا يف اهيلارهست
 يف لصب ةبكرم بكر اذاف هركذ مدقللا عبارلا كلسملاعابتاب اًربو
 بهذين ا حئاسال ل 200007 ف. ليضإ”ئشف اذاو ةّميقد ؛ه

 ٠ ىدوصخ قروز ف أهيلا

 نكره هجءرخ دنغ  ةنيفدلا يف كرز ىلا هجوتلاف

 اريغص ًاعفاجو ةبرخ ةلحم نوالا :ىناجلا يف ىزي ةلكشالا

 اهتار منا ويلف ضيعت اي ذب عماجلا اذه هاهتو ريالا بناجلايف

 ىلا د_تملا قيرطلاب: قيرظلا اذه لصتي انهو ديدجلا رسجلاو

 فصتنم يفو عراش املي ةربقم ددوت عماجا دعب ٠ بويا

 يراصنالا بويا يبا عما لوالا بابلا راما ىري عراشلا اذه

 هانفصو اكمماجلا ىري كانهو :ا.ةكرب نيلاذلا بألا يف أي: هدلعبإو

 ىلا اهدحا ناقيرط دجوب يناثلا بابلا دعب و * رخ نرخ اووي ف

 ىلع» يداو ىلا يد": نيالا قي رطلاف راسبلا 7 رخ الاو نيهبلا

 لل دجوت قيرطلا اذه لذدم يفو ةناخ دغاك ىلأ م 6 كب

 تسري ةعلطلا هذه سأر ىلع فقاولاو بوبا ةبرت ىلا لصؤت

 قيرط دجؤي ةعلطلا دعبو لامملا ةاغ يف رظذمب ةنامسالا



 د او 0

 ريهاشم ةبر ةبرئاو ا كالطاتن ننااز نفدم ا يدءوي دبة نفلا ىلا

 ماكل 1 كب ميز يداو ل ئعميو ةلودلا لاجر

 لماعمو لزانم ضعبو لكسجبلا [رفخي هيف دج قب رطلا اذه

 « روكذملا تيسداولا ترقب ةاثاك هذهو ريجلاو رجالا لاعال
 رئاسأا م دقت اذاف * كب للع» 0 قوف مكاققيض رمح كحوب انهو

 اذهنمو يوم رسحو نيكاكد هدعو ةوبش هيف لحب ىلا لصي

 ظ *  :كلب ,لغ »: ةيدرق ىلا بهذي. لحلا

 ينانلا تانلا ,دمب .ىنأي يذلا: ب رشيالا قيرطلا اماو

 ىلا لاك ال[: هكبلس اذافن + ئراضنالا:بوبا يبا عماجل

 ورجأمم اهنكي ةيرق ىلا يهمني نميالا وهو اهدحا نيقي رط

 نادم ًافايلقو الينا نيمامح هيف ىريو كسرملاو هنسونلا

 يارسناويا قيرطب لصتي رسيالاوهو رخالاو ٠ بويا ةيرق

 ةفاسم دعب و لزانم نيمعأا ىلاو عماج راسبلا ىلا هلوا ين دجويو
 ثأي مساق عماج هذعبو اني دوم عماج دحوب ةريصق

 هيسريمالا نابا رطلا لسحعم دج وب قيازظلا:- .>أ يفو

 هنإزذشق» « ٠



 كل

 « هبال »

 4 »2 0 وأ كب 2و هطاغ يق تائحالا د

 ةيلامشلا هيتهجيفف مسقلا اذه نم تاقحلاا هذه ناكم اما

 دغاك » يذاو ىلا ىل يش نم ددت ىلوالا٠ ةيقرتشلاو ةببرغلا

 ٠ لوذاتسا تاقحامب ىتتات كانهو «كبىلد> يداو مث « هناخ

 روفسوبلا راثك لع قاوق ىلبا مور ىلا شاطكشب نم هيناثلاو

 ٠ ابروا ةهجل

 دي « هزناخ دغاك » يداو د

 عرفتي رن هطسو يف يري داو نع ةرابع ناككا اذه
 ٠ ىهذلانرقلا ىمتميف بصرو كبىلع ءامىتدب عبنم نم ةارخم

 ما «ىلغوا كب” ند ياوعلا لاهشلا يجن مقاو يداولا اذهو

 بائصنا دنع « جاغا هرق » ىعدي ناكم نيب ناك هنم ةهزتلا

 فو رعملا يناطاسلا رصقلا نيبو ىبهذلا فن رقلا يف رهنلا

 هناتسالا ىلاها هدصل روبش» 5 وهو ' هناخدغاك رصقب

 يف ( ناري زح ٠ رايا ٠ ناسي ) وينوبو وباهو لبربا روشا يف

 « ا و



 « هل فذ

 رجلا ويقر نع ٠١ ةرايغ كان ءزنتلا ناكمو - ماو داحالا ما
 ٠ ةديدعلا يوابقلا دجوتو ةءونتملا ر 000 م "3

 آجاوزا رملايف نوريسيفقراوؤزاا نوهزنتأا ب 4 بالغلا ينو

 لمجا هزنتملا اذه :لعاو الا ةعيبطلا رظانم مهب دادزتف ا دارفاو
 ٠ هناتسالا يف هزكنم

 نرةلايف قيرط هناخدغاكي داو ىلا لوصولل ناي رط كانهو

 ريل قت قيرطو قراوزلاو ةيراغلا نفسلا ةطساوب ىهذلا

 ا
 رشا والا كرب ح ةبراخا 0

 لةثني بويا ينو بويا ىلا يبهذلا نرقلا نفس ىدحا ديدجلا

 وه قيرطلا اذهو « جاغا هرق ” ىلا ريسل يرخا ةرخاب ىلا

 ريسيتف قراؤزلا بوكر اماو هريغ نم ةقفث لقاو ةفاسم برقا

 هناخ دغاك يداو ىلا يهاذلاو ٠ ءىطاشلا نم ةطقن ةيا نم

 <( قنا كب ىلع ةيرف ىلا بهذي نا هنكم

 08-0002 حاسلا بكر اذا تتاكلا قرر

 2 2 هب ريش هناخدغاك يداو دصقو ديدجلا رسجلا



 « هو »

 ءاتنا د دنعو 707 يتافنبو ميسقلو 4 « ىلغوا كب » عراوش

 نيةيرط ىلا راما لصي. ريخالا عراشلا رخ !.يف ياوم ارتلا طخ

 هيبارط ىلا يددوي نميالا قيرطلاف ( لوقرق ) رفخم امهنيب
 ىداو ىلا يد'وي رسيالاو ٠ هنع مالكلا ينأيسو هردكو دو ظ

 مورلل ةبرتو « فوكسيلب » ىنهاسم هيف دجويو هناخدغاك

 ٠ يداولا ىلا لوزنلاب قيرطلا ذخأي كلذ دعبو لك شوقييإلا

 2 قاوق يبل ؛ مور ىلا شاطكشب نم د

 يلب م ةهح ف روقسوإلا لحاس

 قاوق يبا مور ىلا ديدجلا رسجلا نم لحاسلا اذه دقي

 ةاحعك ةفاسم نايب عم ةنيفسلا يف رئاسلا هاري اك هفصو كِلاو
 ٠«ةيمومعلا ديدءا رسجلا هطقن نمهيف

 نارتمواك ةفاسملا لوط: شاطابق ىلا ديدلا رسجلانمج ١

 يارس» نيميلا ىلا رظانلا_ ىربف رسجلا..:ره ةرخابلا ريت ٠

 جوسا تارافس ةكآلا سأر ىلعو هطلغ راسبلا يلاو « نور



 « زيرع ا »
 مو وو و ا و وجسم وول

 "1 1لاذلا اسردلا اهلقو,اسناوقاةرافبش مث ءدنالوهو ايسوزو
 ةناخ وطلا ةراظنو اشاب يلع جياق عماج داعخاننلا ايزي كويو

 ةيمر ذل دقي ةكالا 'خرمأو للعو دومه ناطلسلا عماجو

 ةببرتلا « ناتسرازم كويب »و يناملالا ىنشتسملا - ةيناطاسلا

 لصت مثءاسيناملا ةرافسو ,ورسلا رش نم ريثك اهيفو ةريبكلا

 "0000| 0! ولرت افسا ا ءاهيفو 4 نئاطابقر» ىلاةةرخابلا

 «رظنلا ةايمج ءام ةكربناككا اذهيف دجوتو ممفلاو بطعم ا غيرت
 00 ا لا كقنافملا لوط“ شاطكتشب

 ةعاس جربو ' ؟راطلم هدلاو عماج رظاناا ىري ©« شاطابق »

 ةلشقلاو هيجيوطلا ةلشق ةمثلا سأر لعو ٠ « هجغاب هلوط »

 حاليسلا نزخمو ةيبرحلا ةسردملاو « هلشق شاط » مساب ةفورعملا

 رقن « هجغاب هلوط » يارس *طاشلا ىلعو « هقشت ام * ىم-لا

 دعب يت اتو. ٠ سماخلا ناخ دم ناطلسلا مظعالا انالوم ةلالج
 ا 007 11 يار يظن كانغ قو قئاطكشب ةلكنسا يازبسلا

 ٠ ةعمبا ةضيرف قباسلا ناطاسلا هيف يدوي ناك يذلا عماجلا

 ؟ ١5و تارتموليكح و ةفاسملا لوط: «ىوك هتروا :ب 8
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 ابرق ارتي نب يارسسلا هذه: لوطو « ناغارشت »يارس

 ناطل.لادالوا يارسو * ناغارشت » ةلشقو هيديحم عماج اهيليو

 اهيوح وهن ةريبشلا زيدلي .روصق ةمثلا ىلع ىريو نيزغلا دبع
 لصت مث. + ةروكذملا .يارتسلا :يبتنم كانه ةعونتملا راصتالا
 ٠ «ىوت هتروا» ىلا ٌةرخابلا

 < ةفاسملا لوط: ( ةفشانلاةكربلا) , مشل ىروق هس 6

 «قركهتروا» ةنيفسلا واثحإ ى ماد ارتدي يو ايا ل

 ةلودلا لاجر اهنكسي ةيفيص لزانمو روصق دع بكار كرب,

 دعب لع ةماقالا نم مهفئاظو مهعنت يلا فئاظولا. باغصاو
 دجوتو عماجو ريغص ءانيم ةيرقلا هذحلو : ةناتسالا كر

 نمانلا ايلا -هفيهروشيوبلا طضو يقل ريتال

 . ةلوهأم ريغ يشو ةهزنا
 فصنو تيارا ةفاسملا لوط:4ىوك دوانرا»- ه

 ءام ةكرب-و. ةيراجتلاو هي ارك نسل ةقيف ورا ا

 أهييفو عبارلا دارم .نراطلساا دهع يف تئذشنا ةليمح



 « » ”١١

 تارايتلادحا ةب رقلا هذه ب رقبدحوي و ةيناطالسأ !تايارسأ|ىدحا

 « ىنورب ىدنقا»: راث وهو ةسداسلا ةوعصل | ف اهانركذ ىلا

 ٠لا.لاب ربلا نم ىححس هيلا تلصو

 - فصنو اةناوتواك و ةفاسما لوط :«كبب» - 5

 4و 2 دحوتو نرفسلا هيف وسرت 1 ةيرقلا هذه

 >1 )9 ايوبشلا كلب ازلطق ناجع ةيمومح اققيطمل هاني
 ماسخو عماج كب ءطاش ّس دوب و :.ظعملا يوريدخلا وع

 اهنيب لصفي ةيفيص لزانمو روصق كانهو راجشالا امهب طيح

 ةيبارو تيوزهل ةسردم ةيرقلا هذه يفو ٠ نيملسأل ةربقم

 تازابثلا كازا ةيرقلا تالف برغو نايدنساا وم اهيف وع

 اذهب ىهس هلعإو ناطيشلا رايت وهو اهركذ مدقتملا ةيرحا

 اهيف ع ةبرت كب دعب دج وتو ٠ رحل ا ىف هءافدنا هدا مسالا

 تفصنو تارتموليك ١ ١ ةفاسما لوط: ؟راصح ليبامور»- 0

 رووشملا ىلب امور نصح رختلا ءيطاش ىلع ناكملا اذهيف دجوي -



00 

 ءاهجد :ههو' كاغزبلا عطاق يا « ن نك زاغوب » ضيا هل لاقياو

 فلءوم وهو ٠ ةناتنشالا .راصح تقو يف جتافلا دمحم .ناطاسلا

 نم هنم جرختسا يسدنه لكشب ةيلبم ماسقا ةثالث نر

 اذن داش دقو ميظلا هناب ركذل اديان (دمحم) مسا 55

 لماعىفلا نم رثك ١ هيف لغتشين اكو رووش ةئثالث ةدم يفنصحلا

 ٠ .٠ ةمدهتم هئازجا ضعبو لدبع وهف نالا امامويلك
 ىتدن نراكم ماما ةرخابلا رق راصح ىلبا مور دعبو

 لامشلا نم هيلا يهتنبو بكارلل ىمره وهو « يناول هطلاب ف

 ٠ زاغوبلا يف بصي رن

 ١٠١ ةفاساا لوط :غابصلا ةبرق « ىرك ىجايوب»- 4

 .ركذلا قدتسيل :ءىش اهنف: ند تمول
 اقم الو ىراوتمولكاو؟ ةفاسملا لوط: «نيكريتش

 اهادحا ناتبارس اهيفو ةعونتملا راجيشالا اهلاكت ماكا تاذ ةب

 يويدخلا اهانب رظذأا ةعبدب ةقبدح طسو يف ىرخالا 04

 «اشاب ليعامسا قبسالا

 ت افصنو ارتءولك ١ ةفاسملا لوط: « هينتسا هب ٠



 6#« |؛ »

 لاقي روغلا قيمع ءانيم اهو ةيلاع روصقو ةلي رود اهف

 بصي لامثلا نم رهن املا يهتنب و روفسوبأا يناوم قمتا هلا
 زاغوبلا يف اهتطاشكع

 ا بلاك ١ ؛ةفاسأا لوط : ف قير كبل

 لباقي رجلا لخاد 06 الو ةعفترم ةيبار ىلع ةنئآك ةبرق

 هيف اهدحا نيعسق ىلا مسةني سأرلا اذهو « زوقكب» ءانيم

 تابالولا ةرافسا ىرخاو اسْهلا ةرافدا راد اهنم ةيفيص رود

 هيف ومنا جرح مث رظنلا عيدب ةهزنا ناكم ايلاف و ةاعلا

 دايالا ةراتسلا راكت قا اغلاو ٠ يو دصلا رش
  1١١ا ةفاسألا لوط : «هيبارط»- 52006

 اهراجيتا 5 أايعقوم لامحو اهئاوه كك ةيرَقْلا ٠

 تار 8 نفس هيف وسرت نفسال نيما ىسرم يلوذجلا اهفرط

 فايطصالل ةيلاع روصقو ةليج رود هل رقلا هذه يفو لودلا

 يا « سمالاب رعج » تدي ةلكسالا ناجي نئاك قدنذ اهنمو
 ررلكا كملي ةناقمالا .قدانف لما نم وهو فيضلا رصق
 ةفاسم ىلعو هعقوم لام !رظن ةرثكب فيصلا مايا يف سانلا
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 ارتاكنأو امنرفو ايلاطيا تازافس رود دجوت قددفلا اذه نم

 هزنتلل ةيمومع ةقيدح ضيا ةيرقلا هذه يفو ٠ ةيفيضلا

 3 7م ١ا/ ةفاسملا ل وط:«ىنورب ربك مدس 1#

 8 ءيش اهيف سيل ةريغد

 انضر شفراكسلا ؟ةنايبلاا لوط : 41ةردك نيا - 3

 افيلعر امل نأف روغدوبلا ىرق ىلحا نم دعت ةيرقا هذه ح

 رحبلا يري اهنمو هل عاما مظعا ملا انف روششوللاو مكاو

 ىلعو ابنابسا ةرافسل ةيفيص راد ةاكسالا بر. اهيفو .دوبسالا
 لوضولا/ لبق ةئيفسلل: رقوخاسل ور: وافل اذنه ريشا

 ىعدي رهن هيف بصيو أبعساب فرعي جيلخب ةبرقلا هذه ىلا

 ىدت ةيرق دجوت رهنلا ىرح 0 هر لا
 ىو ل ا

 2 ةفاسملا لوط : «.ىنور راسم ه2

 « يسهردلك » ىعدي داو لذ دم يف ةناك هب رق | هال

 يملا ةذيدل ةهلطلبلا لحءاس نف لباقتو درولا يداو يا

 ٠ روك ذا يداولا ىلع مالكلا ينأيسو ٠ عشوي لبج ىهدت
 » ١؟ا «
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 - 7-00 7-2 1 ا

 ديدجلا زارطلا ىلع ىنبم : هيباط ىلد » ىدي نصح اهي ة-ارتم

 فصولا قمن ءيش ةي رقلا هذه يف سيلو هلئاه ةوقب ز زعمو
 "اال اوك ليلو نوبتوزت ناكسلاو ةيداع اهيف نكاسملا نال

 تاماكهتسالا نم اهيرقل ارظن مومها .نركاسم ةيرقلا هذه
 ٠ زاغوبلا لخدم يف يتلا عالقلاو

 / 2 -  3١ةفا لا لوط :« قاوقىليا مور ٠5 ارتنلكد 2

 ةديدجلا عالقلاو ؛ار وقفا مما انهو روفسوإلا لدم انه

 ثدحا نم عافدلا تادعم نم اهريغو ةمضصلا مفادملاب ةحلسلا

 يطوازءلاا را ضعب ةيرقلا هذه يف دجويو زارط :

 2 0 ىلا لغو كب نم 3

 ا فاس ل وع )

 رابم اذا ربلا يف 0 طيري ودو ىف ا|غءوا كلب نب دحوب

 اهركذ مدقت ىتلا روةسوبلا ىرق ىلا لوصولا هنكمي حئاسلا هيف
 ىبشيش عراش يف ياومرتلا ةطمم نم يدتبي قي رطلا اذهو



 » /ا١ | «

 وف امس مم ممم ممل

 كين داوي ىلا يد'وب 27 وهو 0 م ْط كاتهو

 3 يدع ؛ نيالا وهو الو هركذد قيس دقو « هناخدغاك

 انه دوصقللا قا رطلا وهو هرذظ رد

 مورآل ةربغ نيا لا قا رطلا اذه لوا يف رئاسلا لج

 نق -تارتمايك..ةسلخ, ةفاسلف واما اذا شبس ران

 ذه نمو « ىوك .ىل رينز » ىعدن ةيرق ىلا لصي كانه
 قروف 2 غيل هتروأ 2 كل ققددوي قياوط دحوب ةيرقلا

 ارش ةحز زم 1 فتان ايإ كعب قيرطلا فو < مويششل

0 

 برعقل كانهو ءارمالا ايلا رضقو قئادح اهدعب يلا

 35 » قاوقف ىلا » ىدي بذع ءامل 6 دحوي رصقلا

 وهو تيكنيحو هنئسا,. ىلا غذا قيءرطا ىلا ىتانلا

 نقيا رطلا :فاتجاناذاف. شيش نم تارتمولبك رك ١
 ىلا يدذ'وا 0 رط دج كانهو ءارمالا دوا ةعرزم ىلا لصو

 لَفْيكف ىلا لصي مامالا: ىلا مدقت اذاف هيبارطو « 7 0

 7-50 58 ءاردلأ راوي دححوتو 1 ا ىلا م 0 « رك
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 ايضالكو « دارغلب ' ١ و «ونوق هحغأب » اهو اهركذ ىن ناي ل ناي رخا



 هنا رايشلاكلاو دوسالا رحب ىلع لطت

 ةيماود لك 2 درولا يداو د

 دقو « ورب راسم » ةيرق راوجي نئاك يداولا اذه

 هيف رظنملا ليمج داو وهو بذعلا هاملا عياني نم هيف اع رهتشا

 ٠ ةعونتملا راحشالاو ةفيثكلا :تاباغلا

 لصي رثم ٠٠١ راس اذا ةيرقلا هذه ءانيم نم جراخلا

 ةئاق روس> ٌةدع هيناج لعو نافيصر هل يوئْشس رهن ىرح ىلا

 يدءوب اقيرط نيمبلا ىلا دجي نيالا يناجلا يف راملاراس اذاف ٠ هقوف

 هريغص ةحاسقيرطلا اذه لوا ينف ٠ هزنتلا نكأماو ءاما عيبان ىلا
 دجوي و هزنتلاو سولهل هيمومعلا يوابقلا ضعبأ,ةارطا ىلعدجوت ةرخ“

 رسيالا قيراعأا نيقيرط ىلا ىبتني هريغص ةأنق قوف رسح اهدعب

 ىلايد:وي نءالاو رشترشت ءام عوبنيىلاو درولا يداو ىلا لصوي

 «يبوصهناتسك» رخالاو « يبوص قدنف» دب اهدحانيعوبني
 مايا فيس سانلا اهلا رطاقتي و ذيذل بذع اهءام عيبانب هو

 ٠ اهءام برشو اهنكاما يف هزنتلل مججاو داحالا
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 لبجلا طسو يف نئاك عوبنيلا اذه - راكتحلا هام عوبني

 اذيذإ ًادراب هنوكي هناتسالا يف ريهش هأوام رظنملا عيدب 00

 : مخمل ىلع دعاس

 قي رطلا ريغ قيرط دجوي عوبنبلا اذه ىلا لوصوالو
 عسييانيلا كلت ىلا بهاذلا نآف ىرخالا عييانيلا ىلا ةيددوملا

 3 رط ماو انرك د م” نمبالا فيصرلا قي رط نم اهيلا لصي

 اذه قي رط يف رئاسلاف ٠ رسإالا فيصرلا نم ددعت عوبنيلا اذه

 ىلا تاطعني رخا ..اعي رط ةريضق فايس, لع لدم كيلطرا

 فطعني ( لوقرف) ردخم ىإ رطلا ردص يفو ٠ ىرسلا ةمجلا

 اذهيف ريسي عؤبنيلا ىلا دصاقلاف ٠ نيهلا ىلا قوي رطلا هَدْنَع

 فطمنملا نم رتم 6٠0٠ ةفاسم راس اذاف ريخالا قي رطلا

 رشت رشل ءام عوبنب ىلا ىدءوي امهنم نميالا نيب رد ىلا لصي
 ءام عوبني يا دوصخلا لحلا ىلا لصوت ةعلط رسيالاو

 ىرخالاو قي رطلا فصنتم يف اهأدحا نانوبق كانهو ٠ راكتخلا

 ٠ اماه عوبنبلا قوذ ىرخالا ةوهقلاو هرخآ يف



 «وامل.ا د
 قرف مممقوس تمم وو و وووو دوووم و وورق وووم ومو ومو ووو ووو هوت وسل

 6 رادكسا مسق تافحلم 6

 ةيرفللا) ةقرشلا اعايج م ةنثاك رادكسا تاقولم

 قاوقا لإ فلنا ايلا !أرادكما اذه ؛ىوالاف ٠٠٠ 'ةيؤنحلاو ةقربشلا

 « ىلر وغاب » ةعلط ةينانلاو ١ايسا ةه+ل روفسوبلا ةازاوم ىبع

 يف كدب ىعدت ةب رق ىلا رادكسا نم ةشلاثلاو «٠ ىغاط ملع »و

 نم دمت رادكسال ىرخا تاقحام دجوتو ٠ هرص ع رح لحاس

 ىرقلاو لوضانالا ديدح ةكس طخ يبناج ىلع اشاب رديح ةيرق

 ٠ را ءطاشنم ةبب رقطملا اذه اهيف ري يتلا

 6 قاوق لوضانا ىلا رادكسا نم ك3

 لااا كلج لوصااالا لحاشو نئتلازينت
 ىرق ةدعرىلع اهريسميفجأرعتو ' مجرت مث« زرةكب » ةيرق رخآ

 لك ةفاسم ناي 6 ةنيفسلا بكار اهاري ام ابفصوو اهنايب كيلا

 تلا ذي رخل اال ةيككلا زم ارابتعا اهنم

 ١ ةفاسملا ل وط : رادكسا مسقولا ديدجلا رسجلا نم *
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 قي كاتيا مرتك 3 ةفاسملا لوط :!قحتم توق

 53 ةيرق
 تيرا تازتسلك ا ةافنالا 0 يكب راكب -

 اهانب .دقو اهعمأب ةامسملا ةريكلا يارسلاب ةروهشم 3 هذه

 هانب ناتئذام هل عماج أضيا اهيفر ٠ زي ملا دبع ناطلسلا اهيف

 ل حفس ف ب 0 ةيرقلاو ٠ لوالا د. دبع ناطلسلا

 ٠ « ىلروغلب »

 32120 ؛ ةفاسملا لوط : « ىوك لكتشت مسالا

 ةسردملاو بطلا::ةنمردم:ةيرقلا ءذه, كيس دحوت ا قصنو

 ىلوالا ( هيوناث ) يا ةيدادعالا هجردلا نم اهاتلكو ةيركسعلا

 هذه يفو ٠ رحبلا طاش ىلع ةيناثلاو ةيبارلا يف عفت مم مقوم يف

 ٠ نيانجلا نم ريغك ةيرقلا
 تارتموليك 4+ ةفاسأا لوط : « ىوك يناو» < ه

 مسساب ةفورعملا ةلستاا حفس يف ةعقاو ةيرقلا هذه -- فصنو

 دجوتف ةيبارلا اما ٠ ةيفيصلا رودلا نم ريثك اهيف «.هىذاجتا »



4 ١١٠١ « 

 رانا ابوبك دنع قلطت نفاد ةدعاهف ةريغص ةيباط ابسأر يف
 (م5) ةعص ىف كلذ ىلا انرشا دقو تاقتاط عبس ةناتسالا يف

 ت3 فيصنو تارثم وك ٠١ هفاسملا لوط : يلليدنق - *

 ريكلا «وصكوك # يره ىلا ريسملا اهئمو تانبال ةسردم هيف

 ٠ ريغصلاو

 الالهي هدد !ةفاسملا لولب اان مس .لؤضانا دن ال

 لوي قي رط اهفو ةمدهم نوصح ةعبرا امف دجوت 0

 كلاما ف

 لعةنمماك - رتموليك ١ ةفاسملا لوط : هجيلناق --4

 رودو نئانج اهيفو * ين ورب هجيلناق يعدي كيسرحب سأر
 ٠ ةليج ةيفيص

 رثكل ةبرق - ارتموليك ١9 ةفاسملا لوط : يلقوبشت
 دوجوب ةريهش شو لورتبلل نزخم اهيفو ةريبكلاةضفلا راحتالا اهيف
 ىلع مئاقلا مظعملا يويدخلا وعس رصق وهو اهيف ' يقول رشق

 ٠ ةريكلا راجتالاو ءانغلا قئادحخلا هب طحت روذسوبلا ةفض

 راظتف اع ةنانملا لوطا: .( عمهحتاب اشان )تن
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 20 وس ةةيللالب اج ير

 ةانق هيف ير#ت ( هيناطلس) ىعدي داوو ٠:جاجرال لدعم اهيفو

 ::ةضفلا ءام أ <« ىبوص شوك ٠ تذل اذ

 ايف -افصنو !رتموليك +١ ةفاسملا لوط :«زوقكبه-

 !ًولخ عشوب ةبضه اهل لاقي ةبضهو :ز وقكي يداو عدي داو

 ٠ روهشم هام عوبني اهيفو اهرتدحتو اهعافترال

 0" ةبرقلا هذه 5 « ىمهلكسا ا كلا

 هاجت اهعقرمو لوالا رصم يويدخ اشاب ىلع د# اهداش

 ٠ ' ٠ هيبارط

 تاماكمنسالاو عالقلا اهيف : « قاوق ل ىو يس اا
 :ديدكلا زارطلا نم

 ىلا لصت ةنيفسلا .ىرا لصفلا اذه لوا ف .انزكذ

 طخ ءارو ١و ١١ ناتيرقلا نوكتف مجرت 3 « زوةكب »

 نا هيلعف «قاوق لوضانا» ىلا باهزلا مئاسلا دارا اذاف ٠ اهريس

 ابنال قلبا مور لحاس لص رست ىلا:نفسلا ئذلا ان
 ةيرقلا اما٠١ قاوق لوضانا ىلا لقشتا 3 قار ,لبا مور ىلا لصت

» | « 
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 96 وصكرك 7

 يف بصي « راصح لوضانا »و ىلاودنق نين راج رهن مكب

 هدصقي «ةناخدغاك» يداو همي ليمج هزنتم وهو 'روةسوا

 فيصلا لصف رخاوا مي داحالاو عما ماي ١, يف نوهزنتملا

 رحب | يف نيقيرط نم ناكملا اذه ىلا بهذيو :فيرحلا لصفو
 ءطاش نم قروز هي هزنتملا هيف ريسي لوالاف :٠ ربلا ىفو

 لخدي مث ٠:ةناطلسلا تايارسلا ىدحا ماما اًرام ىلايدنق

 ةجرم نيبناجلا الك ىلع رظانلا يريف رهنلا ىرحم يف قروزلا
 اهدحال لاقي :نيعرف ىلا ربنا مسقتب كانهو ةليمح ءارضخ

 دصقةيينانلاو ريجلا « دك رخالاو ريغصلا ؛ نم 5

 3 « راصح لوضانا » 4 7و رظط نم هيلا

 76 عشوي لبج 9“

 دعب وهو عشوي ةبغه مسأب هانركذ يذلا ناكملا ره



 ذا

 اهعافتراف ةيضملا انذأ فصلو عا هةفاسم 6 رود 2 نع

 ةارج يو ةقيقد 5 يف اهتورذ ىلا دعصيو ارتم 5
 ٠ لييساسأ | ءاملا نم عومتل اه يفو عقوملا

 2 يلروغلب ةلدت غ3

 نب رظانلا جيبت ةئيهب اهنم ةئاتسالا راظنم ىلحتب ةيلاع ةلئ
 ماسقانيب اهارحم جرعتي ةليطتسم ةريمجي هناك روغسوبلا ربظي ذا

 يف دهاشإ ام ماا رظاملا اذهو ٠ ةديدع جير اعت ربلا

 هرمرم نحو ئنهذلا نرقلا طقم _اضي[ اسس لا

 ٠ كاذ ا يري.( هج روسي وال

 نم. رادكشا. ةبزتا نم :دتمف هللا هذه ىلا قيزالا آكل

 اهركذ مدقن يتلا ةعبرالا قرافملا دحا يقرشلا يب ونجلا قرفملا

 ةلحم هلوا يف دي قيرطلا اذه كي رئاساف ه١ ةحنص يف

 كانهو ةيفيصلا لزانلا ضعبو نمرالا ةبرتو « نسمالس »

 ةيرقملا يهني داو يف رمي ةقيدحلا دعبو ناوكسا ةيدلب ةقيدح

 ٠ ةروك ذملا اهتلتو « يلروغلب »



 «6«© ١5+ ه»

 2 ىغاط ع د

 نرءدعبت ةيلاع ىرخا ةبضه نع ةءانك ناككلا اذه

 هئاوهو هتاباغو هرظانم نا ريوهش وهو 0 نادك

 5 ةناتسالا هأيم ذلا ند وهو ليساساا هئامو ليلعلا

 4 هرعرم لحاس 3

 دلل ةةيدق ىلإ نايكشا نم

 انلاهف رمل نااكشلا بودج يف ةنئاك ةيرف انشاب ردح

 لؤضانالا ديدع دكة ىوس نك امالاوينابملا نم ركذلا قدتسي

 نمهئاشنا زايتما ايناملا تلان يذلا ميظعلا طخلا وهو :دادغبو

 ةنئاكلا ةعساولا ىضارالا كلت يف رام هرصبلا ىلا هناتسالا

 لوط: ىلع ضرالا نم ارتموليك ١8 زايتمالا غيتو امد

 دهع يف ةموكملا هئ“* زايتما رضا وهو ٠نيبئاجلا نم طخلا

 ال 1 ا ركنا ةقطلا اما ذل دنع ناطلسلا

 .نيرط ةطخلا راوجيو ٠ ةيرقلا كلت ين رحيلا ءيطاش ىلع



 20000ااااااااااللااااا ل اللاااااا ال ااا الللااكك“ك

 قوم قئعن يل لصي نئاسلا ركلس اذا « يرك يفاق» ىلا يدءوي

 رديح ةجر» ىلا يدءوي راسيلا ىلا قبرط 1 وع ٠

 د ١|! اما١اط ةرواحلا ىرقلاو ةيرقلل يومع هزنتم شو اشاب

 رسسجلا ةلكسا نم نفسأا بوكر ةطساوبف» انشاب رديحب ىلا
 ٠ ةقيقد ٠ ةفاسملاو « يلغوا كب » ةهجي ديدجلا

 اشاب ردديح ةيرق بونج ف ةتئاك- «ىوك ي ضاق" ؟

 نيفثا اهيلا'قيرطلاووتارتعؤلبك ىةتفاشس لوفلتا

 ديدجلا رسجلا نم“ نفسلا ةطساوب ياايثاب نر دّيَح ىلا قي رطلا

 ؛ةنيفن اس ونصت لكا موقئرم ةعاس فصلي ١
 اهئاكس ددعو نادب الل يوما فاجلا|مءاوه ةدوجي ترهشاةيرقلاو

 فكرمرآلاو مورلاو نيملسملاك ةفاتخم فئاوط نم املا **

 ٠ زياكلالاو

”2 
 ىلا ريست ىتتلا دليلا ضب 8 ا 5 رثم ١٠6٠١ ةفاسم

 رئازجو هسمرم رب ىلع لطت ةيرقلاهذهو ٠ ةروك ذملا ةيرقلا

 هب لفتحي يرحب قابس ةدم لك يفاهماما يرجيو ٠ ءارمآلا



 ٠ اريك ًالافتحا

 ةعطق نع ةرابع  رانفلا ةقيدح « ىس هجتابرانف» ع

 |بيلا لخدي ةري زيا هبشك همه رحب يف ةلذاد ةريدةسم ضرا

 قيرط نم سانلا هدصقي يوم هزتنم او ٠ قيص خزرب نم

 + زيدا ةكسو اشاب ردح

 راجيمالا نين: ابطسو يف ةيموم ةوهق اهيف ةعستم ةقيدحلاو

 تاكرىم هيف ريد ةرئاد لكشب نضضب مغ قي رط اهب ظيح

 نال رانغلاب ةقيدحلا هذه تيع دقو :؛ تاهزنتللاو نيهزنتملا

 ةروصب *!سعالا رئازجو همم رجب اهنم ىري ةيلاع ةرانم اهيف

000 

 ياو ةريهضلا ركاشدلا "نضعب ةمبدحلا:هذه دعب يأتو

 ”0 | او# هلام هور< ىجناتسوي و <« ىم هلكسا ناتسوب »

 رودلا ضعب ابيفو ل ككامالا هذهو ٠ « كدنب » مث

 ديدح ةكس طخ اسيهيف رو ةريخالا عبرالا ىرقلاو ةيفيصلا

 ٠ لوضانالا

 ءارزولا اهيلعلبقي ىرف جدع كانو اشاب رديح نيب نا 3
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 وقم فاج اهئاوه ا فصلا لصف يف ةلودلا لاجرو

 7 ىرقلا هذهو ٠ بطر هلق روةسوبلا *اوه فالل_ذ

 )» يقارب وط لو 0 انكايبيا هذهو لوضانالا دددح كك أن

 دادع يف لخديو «!ىوك .نرادهرك هيتزروك 4# ىوك رانف»

 ؟كدنب هو « لاترق »و « هبتاام ٠ و « يجناتسوب » ىرقلا كالت

 6 ءارمالا رئازج ا“

 يفرشلا بونجلا ةهج يف هرمرم رحب يف ةعقاو رئازجلا هذه
 «رمتلا هطا سابا » بهار نكاح اهل لاّكو ةناتسالا نم

 ع
 لية اراب ةريغص 0 ةلوهأم 2 عبرأ ف م زثاوخ

 كوب »و« ىلهبكه» ينوغنا يثورب : يثىلوالا عب رالا رئازجلاف

 اهنم لك ةفاسم نايبو اهغصو كيلاو ةريكلا ةري زجلا يا « هطا

 .٠ ديدجلا رسجلا ةلكسا نمار ابتعا
 اا ا 1



 37 يب

1000 
 دجوت ةكا اهيفو' نييدكا مهو ةريغص تود يف نوي ماورالا

 ةحاسملا ةريغص ةريزجلا هذهو ٠ دق ريبك مي رهص راثا اه يف

 لايلللا [هراطرلا ايم ةرونصعب رمسا :ىلا يف نغلا اهفرطع ىغتي
 اذ يتلا لزم اهوانب» طاسنباو ال عناب يجني
 ناوكارملا

 تناوتسواك ا ةفاشلا .لاوطرت دا نو دنا» هزي و نسا

 مورلا نم قيرف اهنكسي ةريغص لالت ةدع ىلع لق“ ةرب زج

 ةينيدلا مولعا ةسردمو ةء.دنك و ناريد اهيفو ٠ نكافيترإلا

 3 ةءرات,ةشردم اخ رءوم نيريدلا دحا لوح دقو

 ا 1 لكلا ةفاملللا لوط ؛:غىل هبكهب» ةريبوجت +

 نيينثا ,لك نيب .ماكأ عبرا وا ثالث نعةرابع اهضرا ةري زج

 ريدو ةينيد ةسردمو نياك انف مورا نع |يفاكجفو هارب ابشم

 لتي اناس اقؤ لحال ةسودلاا لاب
 < ةفانملا لوط. .ةريبكلا ةريدزملا « هطا كوبي » - ء

 لمئشتو ءارمالا رئازج نم ةريزج ربكا يه س ارتموليك



 لأ ا

 رودلا نم ريثك اهف دجوتو داو امهنيب نيليبار ع ابضرا

 ملفت نسحأ اند ءانذلا 00 3 طي خراتمملا ةيفيدلا

 د ونصلا راش ايش لاكت اهاتدارو ةرظدم قرط أمفو

 اهلا ىل وب كلاذإو فزرشلل أك هيف كدحوب ال هنا ريغ 38 ضألا

 ٠ اهرواج امو لوضانالا لحاسب لاترق ةيرق نم ءالاب

 مني دة مك

 ٠ ماعملا لعحا 5 ليصفتلا ند 5 ةيموع ةروصب امعاةفمو

 نا ليلدلا اذه عضو نم ةدوصقلا ةدئافل اماتا اهلي قو

 ند ةمارق ةنيدم 9 ريصق لصعب ةناعسالا تاقدحام فدز

 3 ةديعب دالي نه فاطصملاو ئاسلا اهدصقي ينأا

 د هسو رب 3

 ىف :ةنئاكو راك نوادخةنالو'ا دك, يف هسورب ةنيدم

 » ١١ا «



 هيع انتل د
 مم هفمف نمو هوم عم ممم ء ممم

 ىلع رغث اهو : ةناتسالا نم يقرششلا بون لا ةهجيف لوضانالا رب

 رغثلا اذهنع دعت يفو ٠ « هينادم » تدي هممرم رح ءضضاش

 1 ةفاسملا عطقب دادح 324 طخ 57 اقرا 5

 موا *. فرظ يف تاوكرملا اهزانجت قيرط كانهو ٠ نيئعاس
 ”تطعات

 ا هينادم ىلا هناتسالا نم ل“

 0 |ةفوصتغ نخاوبا رغثاا"اذه ىلا ةناتنالا نم ريس

 هطاذ فيصر نم ةرخابلا موقلو' عوبسالا يف تارم ثالث

 رثث يويسالا ل>اسلا ىلا فرحنن مث «ينورب يارس“ ماما ةرام

 هبنادم جلخ ىلا لصت مث ديمزا علَخ ماماو ءارمالا رئازج نيب

 «يلدومرا » ةيرقبرقب لاق فقتف نامل ريجنا » هللاقيو -
 كانه نم ريست مث روكذملا جياخلا نم لامشلا هج يف ةعقاولا
 دوت ءاهكم ترا ةَيَح يف نئاكلا هينادم رغت ىلا اأو

 ةنيدمل ءاليم نو « كيك » ىعدت ةب رق جياحلا اذه ردص يف .

 ٠ اهركذ مدقتملا ةيالولا نمقينزا



 « )خام
 ا

 نه فالا ةثالثو مورلا نم فالا ةستمخ مهنم سفن فالا ةِيام

 ري زح ؛قم' .هساودر, ةلالو "كالو رادشت“ ابو“ قيلشلا

 : اهريغو نوتيزو تيزو

 امْميب يديدحلا راطقلا ريسب - هسورب ىلا ةينادم نم

 اهدغو روجلاو توتلاو نوديزلا لوقحو تاباغلاو نايذولا ف

 ٠١ هنادم ى_عء دغتت فو « ىلكر وب » : ةيتالا ىرقلاب ردو

 « لمع +و ٠ ارتموليك 1١ دعبتو « يروق »و ٠ تارتموليك
 ٠ هسؤر) ّك لضي مث .ارتموليك ؟ دعو

 ا هسورب ةنيدم غ3

 راد 50 ملا ١ لدي داي 506 غلب ةنيدملا 50

 هايملا تاما ابتف نكامالا هاو ٠ ةيسيئرلا اهحلاصمو ةبالولا

 عمأجو ٠ هيدارأا ةبرتو « هيدارملا عماج 0 ىعماج يلو»و

 : هيمومعلا قاوسالا نلعب و يثاب راكب»و ميدل



 ةعب را اسئم ةتس ةيندعملا هسورب تاما - تاماجخا

 يتيربكلا يا “ لتركوك كوني" : اهءوامسا ةيتالا صو ةيلي ربك

 0 ل طكاامان للكيك كتركدو دكا

 2 داعم نءاتيقع م

 «هجيلباة كسا 2 ا: اهو هيدي د اميهايم نارخالانامامخاو

 ةجرد ةا/ ىلا 99 نم امدح ةوارخلا غلبتو « ىطصم هرف#و

 - (دارغتنسا)

 خس 2 وهو سدلسلا مامناو 9 هيدارملا ةيرق برش 3 لمداب 2

 وهو تاديسلل صوص مام ىلوالا ةدلإ اماما نا ىدو

 ٠ هرك ذ مدقتملا « يجرانياق »

 د سس رجس



 « ١ ؟ه ه

 هناتسالا .رفاسملا 0 او>د

 يديدح راطق لع اما .هيلعلا:هناتسآلا ىلا رفاسملا لصي

 ديدحلا ةكس ةطحم ىفف راطق ىلع لصو اذاف : ةرخاب ىلعاماو

 موضعب هيلا ياي ةيفصن ءاقرز اناصق نوسباينيلاجلا نم ددع

 شرغ: هو هترحا لواتتيزو :نشيففتلا ةماق' ىلا ةءتماللا هإ زيدف

 0 نيلامجا ضعب يفايو ا "٠ نابيرَغ وا

 ىلا رفاسملا قاطني .رفسأاب زاوج, دقت دعبو هل ا ىلا اباقنيف

 .. دارا "شرد

 اخ عشا نسر سدا هاف وماي رطل اا
 ةنيغسلا ىلا ناي ىلوالا ةلاحلا ىنف ٠ ءانيلا طسو يف اماو فيصرلا

 الب فاضرلا ىلا رفاسملا ةمئماع نال فة طرالا . واج

 طخ ىلع ريست ةريذد ةبرع ىلع لقت كانه 005

 ع فر.صر | كرش ىضاقتنو شيتفتلا ةعاق ىلا يديدح

 ةرخابلا نم رفاسملا لوزن دنعو هلق لدب درط لك ىلع !ًدجاو



2 1 © 

 7 5 ىلا رورلا لكاذت 6 لا نياعي

 اهيلا هذيف ءامملا طدسو 11 ةنفاشلا» فبهسسر اذا اماو

 بكارلا مفدي و فيصرلا ىلا مهتعتماو باكرلا نولقني و ةراجبلا
 ٠ دورط ةثالث لقن قح هلو شو سغ 15 ملا 4 نم :داع

 كار ةب لوألا 0-0 ةرشالا نع نيناسملا لاو رن دنعو

 00 10 ار اكو كلور فار لكلا باج اقروأز
 3 ىلإ 00 ةصوصخ 0 يف مثددع ديقب روز

 نغ ىلا ”ةعتمالا نولةنيف 8 3 0 0 دوعصو

 اهَرَدق ةرحا لاهل ضعتو ك ركلا كباب ىلا ةنقوأ ستفلا

 درط لك نع قاَشَرَع فا سرع

 ٠ تزوباسللاو رورألا ةرك َدَت نع لانو قدح 1 تارا

 نع لأي ةينائملا كتألاملا ند ايت ١ ناك اذا ةناتسالا ىلا لصاؤلاف

 0 رتفد قا زان و املا وفظوم ديعو

 ةرادا نم ةرك ذتلا ىلع قيدصلا بج ةناتناللا نما دلعو



 ومو ممم ووو ممم وو مجم ةمووو مومخل هوو وجم فوتو و هوم هوو مع هموم ومو هوممم ومو هموم هو ممم موو وو ومع ومحو و محم همم ممم هم مهو همم هموم هموم م همم مم وم همم همم مع وم دعو همممم ومو ومحو مم مم فمع همم ودم اممم مو

 ءانيل سيلوب ضراعي ال يل نيموي وا مويب رفسلا لبق سوفنلا

 ايلا
 ةلوهسإ باكرلا.ةعئما شئفتف كركلا يف اما - كرككلا

 مفدي« ناخد » هعم ناك نمو : دحاو شرغ درط لك نع ذخ هويو

 أبب روت بروم ناخدلا نكي مل اذا اذه ةيأملا يف 7١ هردق عسر هنع

 اهيحاصب مزليو ةبروملا ةداملا طبضي كركلاف كللذك ناك اذاف

 ١١ هرّذق ميسر اهنع ذخ ءويف ةرداعلا عئاضبلا أما ةمولعم ةمارغب

 ةوباسالا لاخدا عونممو ' ةياملا يف

 6 ةناحسالا يف لوجتلا ةيفيك 3“

 انامملمز را ةناتسالا دهاشي نا رفاسملا دارأ انا
 نع ديرت ال ةدمب اهيف فاوطلا هنكميف ائقو عيضي نا ريغ نف

 مايحتسالاو هسور. ةنيدم ٌةرايز كالذ يف ل>ديو نيعومسأ

 : يتالا مارغوربلا عبتا اذا اذه ٠ ةيندعملا اتامامحب

 وبق بولعب يارجو دانايضاب ليفان رش مل
 فحو دمحا ناطلسا عماجو أيفوص ايا عماجو فهلا



 ظل اااااااااماايتاااااماااا 20000

 اهرواج أهو ىلاعلا بايلاو «وبق يدالت 0 لاو 4ب 73 ريالا

 نكامالا نم
 ةرالثل ل130 قولا ةيقماج وا هدا رش عراشيفوطب خ5

 ارواج امو مياس ناطلسلا مماجو
ِ 55 

 هلق يدإو وبق ينبو وبق موقو يارسفقا دهاشإ - ع

 0 هب رولو 2و نار حسا ا »و « قل ع : ىرقلاو

 5 لل دن املس جراخ حل ا هك كذلك »و

 اذ دعبو ربلا نم مث رحا نم راوسالا دهاشي ح

 5 ا دق نكن ديد 50 ىلا يارمدا ود نيف عا

 > ٠ لوبأتسا نم مبارلا ئالسلا
 مث تالحلا 1100 اهيف أم رمزيف بورا ىلا هذي 2 -

 اقروز ةنكرب هذعبو ) ةراوز ماوي , 2 »)ظ كب ىلع ل يداو

 ا اينزلا ركنا بع انتم جرخي يمهذلا نرقلا ينريسإو

 : هطاغو« ىلغوا كب » » يف لوحتا لجال - ناهوب :الو“

 كسكوي »و ةناسرتلاو اشاب م.اق يف لومتب لوالا موبلا يف



0 0 

 ىثاب هن » هن » ةقيدحو بأ ) كل اق 0 » عراشو « 7

 يناثلا مويلا ينو «١ شاط ناشن »و ىلثيش عراشو " ميسقل' و

 « هحغاب هلوُط ١ تيسارسك ةئاظلتلا تايارسلاو شا
 « زئيذإي »و « ناغارشت »و

 ادوه»و « ىوك ضاق ة»واغاب 0 هناا 4

 ديل مالت لب هككبا اننا كل 2 1 انفلا مم « ٍينورب

 . كد ىلإ اها

 لوالامويلا يفف :روعسو لا ةدهاشل ”ناتوياؤآ

 نم لرأي 6 راصح 1 مور هيف اب ىلبا مور لحاس يف لوحتي

 روزي ثييح درولا يداو ىلا اهنم بهذيو هردكوي يف ةرخابلا

 لوختتي يناثلا مويلا يفو :اهريغو رشرمات عنو راكتجلا عبب : كانه

 لواطاناو « نواب ل وز كلاضر لرغاال نعي 1

 " مشوي .لبجو زوةكب ىلا بهذي مث راصح ٠

 ارمالا رئازج ةرايزن ناري 5و1

 هتورب ىلا ٌباهذلا لجال مايا ةثألث : ١ هو” 4و أ*

 ٠ اهنم بايالاو

 ك0



» ١# .« 

 ا ةيناطاسلا ةرتعلا 3

 6 يناثلا دومم ناطلسلا ةلالس 6

 " زها زبع قاطاالاو::: «ةديحلا ديغناطلسلا

 د6 ديلا دبع ناطلسلأا دالوا الغ

 نقاخا زاد دعي قباتلا ناطانلا

 ( اشاب نيدلا لالخ دو# اهني رق ) ناطلس هلي ةريمالا

 سمألاناخ دم يلاحلا .ناطلسلا

 يدنفا نيردلا لاك دمحا ريمالا موحرألا

 ريمالا دلاو اشاب دومم اهني رق ناك) ناطلس هجين ةريمالا

 (ريبشلا نيدلا حابص

 يدنفا نيدلا ناهرب ريمالا موحرملا



هدم ةريمالا
ير (١ قللملاذل 

71 ا
 

 يدنفا نبدلا ديحو 2

 اي رمال د نانا كلوا ف

 (.دبملا يلو) يدنفا نيدلا زع ىفوي ريمالا

 ( اماب لفكلا وذ دما اهني رق ) ناطلس هحلاص ةريمالا

 ( اشاب دلا> اهنيرق ) ناطلس همظان »

 يدنفا ديجلا ديعريمالا

 يدنفا :تكوش ريمالا موحرملا

 يدنفا نيدلا فيس ريمالا

 (اشاب دمحم اهنيرق ) ناطل.س هئيما ةريمالا

 6 سماخلا دارم ناطلسلا دالوأ 9“

 يدنفا نيدلا حالص ريمالا

 (اماب فصاو اهنيرق ١ ناطلس ه2دؤ ةريمالا



 « ب 5

 (.كب قيفر » ) ناطلس همحاف ه»

 »© يناثلا ديجلا دبع قباسلاناطلسلا دالوا

 يدنفا ميلس دم ربمالا

 ال نقيل نوئاطبتي رقن) ناطلس | هكاذ رطألا

 (اشاب لالج » : ناطلس هين ه»
 يدنفا رداقلا دبع ريمالا

 يدئفادجا ه

 0١ ك2 يقرعااينب ارق 3 ناطلس هلئان ةريمالا
 ظ يدنفذا نيددلا ناهرب ريمالا

 الط ىلدماف رو شاع قهيدانشا ةتباريمالا

 ناطاس هحيدخ ةريمالاو هيريخ ةريمالا ةموحرملا
 يدنفا نيدلا رون دمحا ريمالاو يدنفا ميحرلا دبع ريمالا

 هيمأس ةربمالا. ةموحرماو يدنفا دباع د_ه ربمالاو

 ناطاس



 «مجعم ظ

 96 سماخلا ناخ دمج يلاملا ناطلسلا دالوا

 يدنفا نيدلا ءايضريمالا

 يدنفا نيدلا م 0

 ناطاس هعيفر ةريمالا

 يدنفا يلح ريمالا

 6 يدنفا نيدلا لاك دمحاريمالا موحرملا دالوا

 (اشاب حلاص اهنيرق) ناطاس هنيما ةريمالا

 د6 يددقا نيدلا نادرب ريمالا موحرملا دالوا

 يدنفا قيفوت ميهاربا ريمالا
 ناطلس هيردق ةريمالا



 رو ا
101111110 

 *6 يدنا ناولس ربمالا دالوا
 يدنفا مياحلا نع ريمألا

 دي يدنفا نيدلا ديحو ريمالا دالوا 4

 ناطا.س هرينم ةريمالا

 د يدنفا درجلا دبع ريمالا دالوا 3“

 يدنفا قوراف رمع ريمالا

 6 يدنفا تكوش ريمالا مو>رملا دالوا

 يدنفا نيدلا لامج ريمالا



 د6 ءارمالا ءامسا ع

 » مثرامما بدسم ةيناعلا ة:طاسلا دهع ءايلوا 2م

 «+ الف رع

 ه؟(دمعأأ يلو)زي :ملادبعناطلاسلا نبايدنفانييدلازعفسويريمالا

0 

22 

2 
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 دصحلا دع»ال 2 يدنفا ناماس

 » » ه يدتازيدلا ديحو

 2 نيدلا حالص

 » ديجلا دبع
 « ميأس لش

 » نيدلا فيس

 » قيفوت ميهارب

 » نيدلا ءايض

 , رداقلا دبع

 0 د_#ما

 » نيدلا مين
 » نيدلا ناهرب

 سماّلأدارم »

 زب زها دن , هنامو

 يناثلا ديلا * ع رع مص

 زيزعلا دبع » »
 يدنفانيدلا ناهرب ريمالا »

 سداخلا دع ”قاطل] لا»

 ٍفاثنا ديلا 2 / 2

 2 2 / و

 نسال دمحح

 يناثلا ديجلا دبع » »

 »4 ىهتنا »

15 



 « |عخ د

 قيئوتو تن 3

 1 ةيمومع 1 تكلماعللا ةرادا

 ةداعسلا رادب

 ٠٠١ ةرغ يربكلا ءازاب ناخ هدلاو يف لوبناتساب ةرادالا لحم

 ار ١ دامين لع كسلا لزنم ةازتكا دارا نم
 ىركشم بغر وا ةعاعتللرو ادب ةرضانلا تاهزتنملا ىدحا ىف وأ

 | رياويلف ء ع 5 يا ن ء مالعت ير ١ يضارا وا تاراقع

 ةلءعةسم !اذألاو مالعا عصوملا ناونعأاب ةيمومتلا هيةلملخملا

 هنع مالعتسالا اهنم باطي ام لكمطع كفوا تان










